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Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

  

Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

   dňa 26. septembra 2022 o 18.00 hod. v zasadačke na Obecnom Úrade v Plechoticiach. 

 

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo, starosta obce 

Jozef Halapin, zástupca starostu 

Jozef Džugan, poslanec 

Ing. Miloš Štefko, poslanec 

Jaroslav Bič, poslanec 

Mgr. Martin Hrubovský, poslanec 

Vladimír Rusnák, poslanec 

Monika Hudačková, kontrolórka obce 

Gabriela Romanová – ekonómka obce 

 

Neprítomní: 

JUDr. Marek Tkačik, PhD., poslanec - ospravedlnil sa 

 

Ďalší prítomní: 

Paedr. Andráš Marek 

Vojtek Štefan 

Ing.Vereb Štefan 

Novák Jozef 

Majerník Ladislav 

 

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. Informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
5. Schválenie zámeru na odpredaj pozemku na Sečovskej ulici, CKN parc. č. 48/16 
6. Schválenie zámeru na odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Plechotice 
    Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice 
7. Organizácia osláv z príležitosti mesiaca Úcty k starším 
8. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ  
9. Rôzne 
10. Záver 
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1. Otvorenie: 

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

18.00 hod. v zasadačke Obecného Úradu a   privítal všetkých prítomných.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

 Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený 

Jaroslav Bič a za overovateľov zápisnice Jozef Halapin a Vladimír Rusnák. Poslanci 

súhlasili a hlasovali nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

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

                           Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 
      

      za: 6 

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

                           Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 

 

      za: 6 
      proti: 0 

      zdržal sa: 0 

 

4. Informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 Starosta obce sa v tomto bode  venoval plneniu uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva, pričom uviedol, že  uznesenie č.120/2022, ktorým sa schválilo pre voľby 

konané dňa 29.10.2022 jeden volebný obvod a na nasledujúce obdobie počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva Plechotice na 7 a č. 121/2022 , ktorým sa schválilo na celé 

nasledujúce funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce Plechotice na plný 

úväzok 1, 0 .  

 

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

 

  Starosta predniesol zámer  na odpredaj pozemku parcely č.48/16 na Sečovskej 

ulici p. Bartovičovi kde vykonaným  znaleckým posudkom Ing. Ostrožoviča bola určená  

cena 6,23 €/m2 čo je pri 600 m2 celková suma 3 740,- €. 
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Hlasovanie poslancov:  

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

                           Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 

   

       za: 6 
       proti: 0 

       zdržal sa: 0 

      
 6.  Schválenie zámeru na odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Plechotice 
      Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice 

   

         Starosta oboznámil prítomných so zámerom odpredaja spoluvlastníckeho podielu 
obce Plechotice Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice s tým, že zmluva 
bola podpísaná 10.8.2016 a zároveň prečítal výpis z uznesenia. 

   

Hlasovanie poslancov:  

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

                    Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 

      
 za: 6 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 

 

7. Organizácia osláv z príležitosti mesiaca Úcty k starším  

 

Starosta oboznámil prítomných keďže sa blíži Október mesiac úcty k starším, aby sa 

v našej obci pri tejto príležitosti uskutočnilo posedenie pre seniorov v termíne 8.10.2022         

o 16:00 hod v Kultúrnom dome a to s vystúpením FS Studzenka a Studzenočka. 

A s pozvaním hudobnej skupiny Pavelčákovci.  Poslanci navrhli  sumu 10,- € ako darček 

formou poukážky na nákup.  
 

Hlasovanie poslancov:  

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

                           Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 
      

 za: 6 
 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 

7.  Aktuálne informácie z činnosti OcÚ 

Starosta informoval prítomných o asfaltovaní hlavnej cesty v obci.  
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           Starosta informoval, že na Enviro fond je podaná žiadosť na zateplenie obecného úradu, 
čo sa do 26.9.2022 ešte doplňovali určité podklady takže v konečnom dôsledku by sa to malo 
realizovať. 

Ďalšou informáciou starostu bol fakt, že na opravu budovy Futbalového ihriska 12 000,- 
€ prispeje SFZ a 25 % sa podieľa Ocú. Aj tu je potrebné vysporiadať pozemok. Poslanec 
Jaroslav Bič podotkol, že počul  ak sa tých 12 000,- € nepoužijú tak sa budú vracať. 

Starosta sa poďakoval Ing.Milošovi Štefkovi za jeho iniciatívu pri realizácii preliezok 
v parku, ktoré boli financované Karpatskou nadáciou, spozoringom a prostriedkami obce. 

K tejto informácii mali viacerí pripomienky a to že preliezky sú nevhodne umiestnené 
z hľadiska bezpečnosti. 

Ďalšou informáciou starostu bolo, že cez projekt úradu práce obec zamestnala 
pracovníka VPP p. Lučanského Štefana na plný úväzok po dobu 6 mesiacov počnúc 
septembrom 2022.  

 

8. Rôzne 

 

- Asfaltovanie cesty 

             Poslanec Ing.Miloš Štefko poznamenal, že nedávajú penetračný podklad na čo mu 

odpovedal starosta, že dávajú. Cesty sú v správe KSK a tí pošlú cenovú ponuku a potom sa zadá 

objednávka a na základe toho sa robí.  p.Tóth vedúci z SSC povedal že KSK schválilo 600 m 

vyasfaltovania v obci. Starosta navrhol, aby poslanci schválili aj asfaltovanie ďalších plôch – 

cípu pred parkom, strednú zástavku a príjazd na OcÚ, s tým, že uviedol, že by to malo približne 

stáť okolo 6 000,-€. 

             Poslanec Jaroslav Bič dodal, že mu volal občan, že asfaltujú cestu v takom počasí čo 

asi nie je dobre, tak išiel sám osobne na cestu za vedúcim či je v tomto čase dobre asfaltovať 

tak mu vedúci povedal, že je to v poriadku, že záruka je 36 mesiacov. Ďalej podotkol ,že vedúci 

mu tiež povedal  ako to bude s platbou za asfaltovanie AZ, ZŠ s MŠ je zadarmo a cíp pri AZ 

pri dome p. Manna za symbolickú cenu na čo mu bolo starostom  povedané, že zajtra sa za nimi 

môžeme vybrať osobne a overiť si to.  

              Občan Ing.Vereb sa v diskusii vyjadril, že na cípe AZ je nepokosené a je tam blato 

a navrhol, aby sa asfalt dal aj pod búdku AZ na čo mu starosta odpovedal, že  asfalt bude aj pod 

autobusovou zastávkou. 

               Ing.Miloš Štefko dodal, aby sa to urobilo až po chodník keďže je teraz príležitosť, 

ktorú treba využiť. Na to sa občan Novák Jozef vyjadril, že búdku treba dať teraz preč nakoľko 

zavadzia pri asfaltovaní pod ňou. Občan PaedDr.Andráš Marek, že treba to urobiť aj keď bude 

cena naviac. Starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie poslancov:  

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

                    Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 

 za: 6 

 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
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- Autobusové zastávky 
-  

         Občan PaedDr. Andráš Marek podotkol, že sú v obci 3 kamenné AZ, z ktorých sú iba 2 
využívané a či sú vôbec vysporiadané pozemky pod nimi, že ústne dohody nie sú spoľahlivé 
preto je potrebné dodatočne spísať zmluvy s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Keď sa niečo 
začalo treba to aj dokončiť. Dali sa peniaze na cudzie pozemky. Starosta sa ohradil, že 
zástavky ostali na pôvodnom mieste a že tomu tak bolo aj v minulosti a nikto neriešil 
majetkové pomery, a až teraz, keď sa niečo urobilo pre občanov, tak to nie je v poriadku, ale 
dodal, že je to potrebné vyriešiť. Starosta dodal, že AZ boli poslancami schválené ale poslanci 
apelovali, že detail pozemkov pod nimi nebol vtedy publikovaný. 

 

Z uvedeného vyplynulo hlasovanie za vysporiadanie pozemkov pod AZ. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

                    Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, Jaroslav Bič.) 

 

 za: 6 
 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 

 

9. Záver  

Po prerokovaní programu a bodov otvorených v bode rôzne starosta obce Ing. Peter Koščo 

poďakoval prítomným poslancom a ďalším zúčastneným za účasť a zasadnutie OZ ukončil 

o 20.17 hod. 

 

Zapísal: Jaroslav Bič   ............................................... 

V Plechoticiach dňa 26.09.2022 

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Halapin  ............................................... 

Vladimír Rusnák  ............................................... 

 

 

          

Ing. Peter Koščo  

            starosta obce 

                   


