
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

 dňa 22. júna 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 

Gabriela Romanová – účtovníčka 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 zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia  
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 
5. Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za rok 2021  
6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do obecných zastupiteľstiev 
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre celé funkčné obdobie  
8. Schválenie zámeru na odpredaj pozemku na Sečovskej ulici, CKN parc. č. 48/16  
9. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ  
10. Rôzne 
11. Záver 
 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo, o 18.00 hod. v zasadačke 

obecného úradu. Starosta obce Ing. Peter Koščo privítal všetkých zúčastnených.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom Jozef Halapin 

a za overovateľov zápisnice Mgr. Martin Hrubovský a Ing. Miloš Štefko. Poslanci súhlasili 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 

 

3. Schválenie programu  

Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predložil na schválenie program zasadnutia, 

ktorý poslanci jednohlasne schválili.  

 

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.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

Kontrolórka obce Monika Hudáčková vyhotovila a predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce Plechotice za rok 2021. 

Hlavná kontrolórka konštatovala, že pri vypracovaní záverečného účtu obce Plechotice za rok 2021 

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 2021 a poslancom podrobne 

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Moniky Hudáčkovej zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

5. Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za rok 2021 

Kontrolórka obce Ing. Monika Hudáčková 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.  

Odporučila obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce a celkové hospodárenie obce za rok 2021 

schváliť bez výhrad, a to v nasledovnom znení: 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 

 - 67.302,98 EUR, ktorý sa upravuje, t.j. zvyšuje o nevyčerpané finančné prostriedky, v sume – 

8.161,95 EUR na sumu – 75.464,93 EUR.  

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 101.720,99 EUR 

na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 67.302,98 EUR 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR v sume 8.161,95 EUR  

- tvorbu rezervného fondu (10%-tná povinná tvorba fondu sa uplatňovať nebude) v sume 26.256,06 

EUR  

Návrh použitia prostriedkov rezervného fondu:  

- Výstavba kanalizácie v obci 

 

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. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do obecných zastupiteľstiev  

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie:  

2022-2026 jeden volebný obvod a počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Plechotice 7. 

 

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 



 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Plechotice pre celé funkčné obdobie 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie takto: 

2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Plechotice na plný úväzok 1,00 

 

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 

 

8.  Schválenie zámeru na odpredaj pozemku na Sečovskej ulici, CKN parc. č. 48/16 

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že p. Bartovič Peter st. opakovane a už počas viacerých  rokov  

žiadal o odkúpenie parcely 48/16 v katastri obce Plechotice, a to aj z dôvodu, že susediace pozemky 

sú vo vlastníctve ich najbližších rodinných príslušníkov. Ešte v roku 1997 nastala chyba a bol im 

zapísaný iný pozemok ako chceli  kúpiť, došlo k chybe a namiesto pozemku parc. č. 48/16 im zapísali 

pozemok parc. č. 48/17. Túto nezrovnalosť týmto chcú to dať do poriadku. Na predmetný pozemok  

nie je vytvorená  príjazdová mostík  a pozemok sa nachádza  na mieste, kde blízko sú osadené 

technické zariadenia pre rozvod plynu aj vody.  

Poslanec p. Mgr. Martin Hrubovský navrhoval, aby sa to miesto predaja vymenilo za inú parcelu. 

Napokon sa však OcZ dohodlo, že sa to odpredá, ale dá sa to ohodnotiť znalcovi a predá sa to za 

takúto cenu. Prvým krokom je však zverejniť  zámer obce previesť majetok obce formou predaja 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a, ods. (8), písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku.  Poslanci o tomto zámere 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 

 

9. Aktuálne informácie OcÚ 

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

zastupiteľstiev a uviedol, že uznesenia č. 113 až 116/2022 sa týkali schválených dotácií a plnia sa 

priebežne.  

V ďalšom informoval o stave s kanalizáciou obce. Hovoril, že máme už vypracovaný projekt pre celú 

obec s odvodom na ČOV Trebišov, pričom pri dnešných cenách sú celkové náklady na realizáciu  cca 2,7 

milióna € bez DPH. Zvyšovanie cien je však na dennej báze a preto tam zrejme v čase samotnej realizácie 

bude navýšenie.  Uviedol, že je takmer denne v telefonickom, alebo osobnom kontakte s pracovníkmi Fa 

Enviroline ohľadom postupu zabezpečovania stanovísk dotknutých subjektov k územnému rozhodnutiu 

pre kanalizáciu, čo už prechádza do záverečnej fázy a potom budú nasledovať činnosti spojené 

s vybavovaním stavebného povolenia, ktoré je podmienkou pre realizáciu prác. To však samozrejme po 

získaní potrebných finančných zdrojov. Jednou z možností je robiť to  po častiach cez environmentálny 

fond, kde sa dá žiadať  po 500 000 € ročne, alebo hľadať aj iné zdroje, čo by znamenalo rýchlejšiu 

realizáciu a o čo sa budeme snažiť.  

V súvislosti s touto problematikou uviedol, že 23.6.2022 bude  Valné zhromaždenie VVS a. s., na ktorom 

sa zúčastní obec ako akcionár,  ako aj to, že vo VVS bola  zmena na vedúcich miestach, kde Ing. Stanislav 

Prcúch je novým gen. riaditeľom VVS, a. s., a dozorná rada zvolila nového predsedu predstavenstva VVS, 

a. s., ktorým sa stal primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak.   



Informoval aj o projektoch, ktoré sa spomínali na predchádzajúcom zastupiteľstve, t. j. na 19. 

zasadnutí OcZ.  

Projekt „Hravenisko“ cez Karpatskú nadáciu, kde ide o doplnenie hracích prvkov do parku, tu je  už 

podpísaná zmluva na 3 000 €.  

Projekt „Vybuduj si svoje telo“ cez KSK, kde ide o work out-ové ihrisko, čiže o posilňovacie fitnes 

prvky, ktoré by sa mali osadiť vedľa multifunkčného ihriska. Zo strany obce je už podpísaná zmluva 

čakáme na doručenie podpisu zo strany KSK a to vo výške 1 500 €.  

Projekt pod pôvodným názvom „Ihrisko pre všetkých vďaka závlahe“, kde sa mala pôvodne 

realizovať závlaha na veľkom futbalovom ihrisku sa zmenil. Po porade na VsFZ sme zmenili účel 

projektu k čomu vlastne vyzýval aj poskytovateľ dotácie SFZ(Slovenský futbalový zväz), aby sa 

prioritne riešilo zabezpečenie zlepšenia podmienok pre hráčov a divákov a práve preto nový účel 

projektu je rekonštruovať tribúnu, osadiť sedačky a vymeniť okná a dvere na budove za plastové. Je 

už podpísaná zmluva so SFZ na 12 000€ s 25 % spoluúčasťou, čiže ešte 3000 € z rozpočtu obce 

navyše.   

Ohľadom projektov ešte starosta uviedol, že sa už po niekoľkýkrát  cez Environmentálny fond 

zapojíme do výzvy a podáme žiadosť na zateplenie OcU, projekt pod názvom  „Zvýšenie energetickej 

účinnosti Obecného úradu  Plechotice“ v hodnote cca  120 000 € aj s našou spoluúčasťou 

minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa (6 000€ ) z oprávnených nákladov projektu.   

Starosta obce informoval OcZ o tom, že z vlastných zdrojov sa realizuje v tomto čase aj rekonštrukcia 

Domu nádeje, kde bola najmä severná strana už nevyhovujúcom stave, ale aj vstupná strana bola 

najmä v spodnej časti opotrebovaná. Na cintoríne sa zároveň vymenili dosky na lavičkách pri kríži 

a pri studni a zreparovali sa lavičky pri samotnom Dome nádeje.  

Informoval aj o tom, že je už objednaný aj materiál na výmenu zastávky na Čeľovskej ulici, bude sa 

to tiež v dohľadnom čase realizovať, keď bude materiál dodaný.  

 Starosta obce informoval o MOS (menšie obecné služby), kde cez UPSVaR máme na OcÚ Plechotice     

zamestnaných 6 pracovníkov evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie  na úrade práce sociálnych  

vecí a rodiny, a z toho: 3 pracovníci sú na 32hod./mesačne, 3 pracovníci sú na 80hod./mesačne 

a z tohto počtu  sú 2 momentálne na PN. 

 

10. Rôzne  

V tomto bode si zobral slovo v úvode starosta obce a informoval OcZ, že k 1.5.2022 skončila svoju 

činnosť v obci pošta Partner a. s. Uviedol, že napriek návrhu obce o možnosti pokračovania pošty, 

toto zo strany pošty nebolo akceptované. Nebola možnosť ju udržať, ukončenie bolo z dôvodu 

nerentabilnosti prevádzky a s tým spojená ich refundácia mzdy pracovníčky na pošte. Ako argument 

bol použitý aj fakt, že aj  v roku 2021 sa rušilo okolo 100 pôšt a aj v podstatne väčších obciach 

a s lepšími  ekonomickými výsledkami ako v našej obci. V súvislosti s tým, starosta obce uviedol, že 

samotný obchod je dlhodobo v strate, na čom sa podieľajú výdavky za nájom, na výplatu obchodníčky 

a iné  prevádzkové náklady  a preto je potrebné zvážiť jeho ďalšiu prevádzku. Poslanci diskutovali aj 

o tom, či by sa pre pracovníčku v tejto neľahkej dobe nenašla na obci iná pracovná ponuka, no žiaľ 

momentálne nič vhodné nie je. Napokon starosta obce predniesol návrh o tom, aby OcZ hlasovalo 

o zrušení obecných potravín k dátumu 1.7.2022. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,    
 Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)     

za: 4 (Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, JUDr. Marek Tkačik, PhD.; Vladimír                    

                 Rusnák) 

proti: 0  

zdržal sa: 3 (Jozef Halapin, Jaroslav Bič, Jozef Džugan,) 

 



Ďalej p. starosta obce OcZ oboznámil o tom, že folklórna skupina Studzenka sa zúčastnila vystúpenia 

v Chorvátsku v Petrovci pri Vukovare, počas víkendu 11 a 12.6.2022 na podujatí  Petrovsky zvon - 49. 

ročník, kde naša F skupina Studzenka zanechala dobrý dojem.  

Následne predniesol čo nás čaká v blízkej budúcnosti: 

31.07.2022 usporiadame  Plechoticki dobroty, malo by sa ich zúčastniť 7 folklórnych skupín , ktoré 

budú pripravovať svoje tradičné jedlá z regiónov Abov, Gemer, Šariš, Horný a Dolný Zemplín. 

V priebehu augusta 2022, pravdepodobne v 1. alebo 2. augustovú nedeľu sa bude konať 48. ročník 

futbalového turnaja. 

V ďalšej diskusii, ktorú začal poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD. sa rozprávalo o dodatočnej dotácií 

pre rímskokatolícku farnosť v Plechoticiach, navrhol aby sme schválili  dotáciu namiesto 2.500 €,  

dotáciu v požadovanej  výške, čo predstavuje 5.000 €.  Poslanec Ing. Miloš Štefko navrhoval aby to 

išlo podľa percentuálne urobenej práce, tak ako to navrhoval starosta obce ešte na minulom zasadnutí, 

čiže ak urobia 70% prác, tak odstanú 70% z celkovej dotácie. Napokon sa hlasovalo o návrhu schváliť 

ďalších 2 500 € nasledovne:  

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,    
 Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)     

za: 6 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Jaroslav Bič, Mgr. Martin Hrubovský, JUDr.          

                             Marek Tkačik, PhD., Vladimír Rusnák.) 

proti: 0  

zdržal sa: 1(Ing. Miloš Štefko) 

 

V tomto bode mal poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD. pár pripomienok a požiadaviek: 

Bolo by potrebné aby sa zaasfaltovala diera na mostíku pri vstupe k Obecnému úradu 

pozametať chodník/cestu pri kultúrnom dome, opraviť plechový plot pri chodníku, pri vstupe na 

futbalové ihrisko, vyrezať vŕbu na ihrisku, keďže hnije peň, spáliť konáre za ihriskom, orezať strom 

od suchých konárov pri  parku na Hlavnej ulici , urobiť okolo sochy na ihrisku iný podklad.  

Reagoval starosta obce, že ešte stále je prísľub od správy ciest, že sa bude realizovať pokládka 

asfaltového koberca na Hlavnej ulici do konca roka 2022, takže by sa prístup na OcU opravil. Ostatné 

nedostatky sa v rámci našich možnosti odstránia.  

Poslanec Vladimír Rusnák sa opýtal či vieme pracovníčke z obecných potravín ponúknuť nejakú inú 

pracovnú ponuku, a keďže sa to riešilo v bode vyššie a neprišlo sa na nijaké riešenie, tak p. starosta 

obce navrhol riešiť situáciu vyšším mesačným  odstupným. 

Poslanec Vladimír Rusnák ďalej poznamenal, že kosenie na cintoríne by malo byť pre obec prioritou, 

a že často tam vidí nedostatky. 

Poslanec Ing. Miloš Štefko otvoril diskusiu o pozícii „údržbára“. Navrhoval aby sme znova vytvorili 

pozíciu údržbára  a prijali niekoho do zamestnania na túto pozíciu. Ďalej uviedol, že do budúcna by 

nám bolo treba lepšiu a kvalitnejšiu komunálnu techniku. Ďalej skonštatoval, že by bolo dobré niečo 

urobiť s  krajnicami na Hlavnej ulici pri potravinách. A taktiež navrhol, aby sa na Cintorínskej ulici 

urobil výkop, pretože keď prší tak z poľa ide voda s blatom po ceste. 

Poslanec Jozef Halapin sa opýtal či sa nedá niečo urobiť s tým prechodom pri kostole  na ceste, nejako 

to opraviť, aby každý prejazd auta nebol taký hlučný. Starosta skonštatoval, že sa to už dlhodobejšie  

rieši, a verí, že sa to v dohľadnom čase aj zo strany správy ciest urobí a odstráni sa nepríjemný hluk.  

Poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD. ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu uviedol, že 

p. starosta obce Ing. Peter Koščo podal majetkové priznanie v zákonom stanovenej lehote, 

predpísaným spôsobom a po vykonanej kontrople neboli zistené žiadne nezrovnalosti. 

Poslanec Jaroslav Bič poznamenal, že v 19. zápisnici nebolo zapísané, že on navrhol deň vody 

a ďalej, že 09.06.2022 bola búrka a bol plný jarok na začiatku Družstevnej ulici, tak aby sa prečistil. 

 

11. Záver  

Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce Ing. Peter Koščo poďakoval prítomným 

poslancom a ďalším zúčastneným za účasť a zasadnutie OcZ ukončil o 20.35 hod. 



Zapísal: Jozef Halapin   ............................................... 

V Plechoticiach dňa 22.06.2022 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

 

Ing. Peter Koščo 

   starosta obce        


