
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

 dňa 25. novembra 2022 o 18.30 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Plechoticiach 

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo, starosta obce Plechotice  

Jozef Halapin, poslanec 

Jaroslav Bič, poslanec 

Jozef Džugan, poslanec  

JUDr. Marek Tkačik, PhD., poslanec  

Vladimír Rusnák, poslanec 

Ing. Miloš Štefko, poslanec 

Mgr. Martin Hrubovský. poslanec 

Ing. Monika Hudačková, kontrolórka obce 

Gabriela Romanová, ekonómka obce 

 

Ďalší prítomní: 

PaedDr. Andráš Marek 

Ing. Vereb Štefan 

         Roman Stanislav 

 

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:  

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Schválenie programu  zasadnutia 

  4. Správa nezávislého audítora za rok 2021 

  5. Schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu obce Plechotice Východoslovenskej                                          

vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice  

  6. Rôzne 

  7. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo, o 18.30 hod. v zasadačke 

Obecného Úradu a privítal všetkých prítomných. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol z radov poslancov 

určený starostom p. Mgr .Martin Hrubovský a za overovateľov zápisnice p. JUDr. Marek Tkačik, 

PhD. a p. Jozef Džugan. Poslanci súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení hlasovali 

nasledovne: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 



3. Schválenie programu zasadnutia 

Po otvorení zasadnutia OZ starosta predniesol program rokovania zverejnený v pozvánke na 

OZ. Bez námietok a doplnení pôvodného programu prebehlo hlasovanie o programe nasledovne: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2021 

Starosta obce prečítal základné informácie zo správy a poslanci túto správu vzali na vedomie o čom 

prebehlo hlasovanie. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu obce Plechotice Východoslovenskej                                          

vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice 

Starosta obce prečítal výpis z navrhovaného uznesenia zaslaného od  Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. Košice s tým, že OZ už odsúhlasilo zámer na odpredaj a následne na tomto OZ  

súhlasí aj s odpredajom spoluvlastníckeho podielu za sumu 2,- € bez DPH, o čom prebehlo 

hlasovanie: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 

6. Rôzne  

Starosta obce predložil žiadosť pre obecné zastupiteľstvo o preplatenie 30 dní nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2022 z dôvodu ukončenia jeho mandátu. Na vysvetlenie uviedol, že nemohol čerpať 

novú dovolenku, lebo mu ostalo k dňu konania zasadnutia zastupiteľstva ešte aj 50 dní starej 

dovolenky z minulých rokov, ktoré tiež nevyčerpá a prepadne mu. Túto dovolenku nečerpal z dôvodu 

pandémie COVID, keď počas víkendov bolo potrebné zabezpečovať zo strany obce testovanie a aj 

z dôvodu  zastavenia poskytovania  rekreačných, ubytovacích a cestovateľských služieb v tom čase.   

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

 

za: 6 (Jozef Halapin,, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD.,Mgr.Martin Hrubovský, 

Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

proti: 1 (Bič) 

zdržal sa: 0 

 



 

Občan PaedDr. Andráš Marek po hlasovaní o preplatenie dovolenky povedal citujem „teraz ste sa 

pochovali.“ 

Poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD. žiadal túto vetu p. PaedDr. Andráša Mareka uviesť v zápisnici, 

že po schválení preplatenia dovolenky p. starostovi povedal: „Teraz ste sa pochovali.“ 

 

Starosta v ďalšom  informoval o splátkovom kalendári úhrady FA za asfaltovanie cesty, ktorá bude 

po dohode so SSC uhradená v 5 splátkach. Výška faktúry je  4 757,76 €, bola fakturovaná len  

asfaltová zmes bez práce.  

 

Poslanec Ing. Štefko požiadal o podanie informácie aké úvery má obec a  o stave účtov obce nakoľko 

sa po obci roznáša, že je obec zadlžená a má niekoľko úverov. Starosta reagoval tým, že poslal 

účtovníčku obce, aby doniesla aktuálny stav účtov obce a zároveň uviedol, že obec má úver na 

rekonštrukciu KD, ktorý je takmer splatený a menší na pokládku dlažby, ktorý by sa podľa 

predpokladaných informácií mal zmeniť na dotáciu a bude teda pravdepodobne bezpredmetný. 

Ale zároveň povedal, že všetky podrobnosti k úverom sú na stránke obce pri zmluvách ako aj 

v jednotlivých zápisniciach zo zasadnutí OZ. Nijaké iné úvery obec nemá. Poslanci mali možnosť aj 

nahliadnuť do aj do aktuálnych výpisov účtov obce.  

  

Poslanec Halapin konštatoval, že 4 roky ich pôsobenia mali iba raz odmeny a preto by bolo vhodné 

keby teraz po ukončení funkcii poslancov dostali odmeny a za čo sa dalo hlasovať a to: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

 

za: 6 (Jozef Halapin,, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD.,Mgr.Martin Hrubovský, 

Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

              proti: 1 (Bič) 

zdržal sa: 0 

 

Na tému odmien poslancov prebehla diskusia aj o ich výške, kde reagoval Ing. Štefko s návrhom  

výšky vyplatených odmien v sume polovičnej výšky minimálnej mzdy. Po diskusii sa napokon  

hlasovalo o tom, aby boli odmeny schválené v plnej výške aktuálnej minimálnej mzdy. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

 

za: 6 (Jozef Halapin,, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD.,Mgr.Martin Hrubovský, 

Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

              proti: 1 (Bič) 

zdržal sa: 0 

 

 

Poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD. navrhol, že ten kto sa vzdá odmeny, aby do 28.11.2022 do 15:30 

hod. predložil na obecný úrad písomne, že sa vzdáva odmeny za čo sa hlasovalo nasledovne: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik,PhD., 

Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko, Vladimír Rusnák) 

 

za: 5 (Jozef Halapin,, JUDr. Marek Tkačik,PhD.,Mgr.Martin Hrubovský, Ing.Miloš Štefko,                                 

Vladimír Rusnák) 

proti: 1(Bič) 

zdržal sa: 1 (Džugan) 



 

Poslanec Bič sa informoval ako je to s kanalizáciou v obci na čo mu starosta odpovedal, že sa aktuálne 

robila  úprava trasy kanalizácie, čo mu ukázal aj na novom výkrese a momentálne sa čaká na kladné 

vyjadrenia od zainteresovaných strán. Uviedol, že nevyhnutnou podmienkou na pokračovanie 

výstavby kanalizácie a získavanie zdrojov je mať stavebné povolenie, na čom sa práve pracuje. 

Poslanec Halapin opakovane hovoril, že konečne sa ide smerom na Ruskov, čo on presadzoval od 

začiatku a že sa stratilo veľa času v predchádzajúcom období hľadaním iných variantov riešenia. 

Poslanec Ing. Štefko konštatoval, že vybudovať kanalizáciu v obci za 4 roky je nemožné nakoľko je 

to dlhá cesta.  

 

7.  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 19.26 hod.  

 

Zapísal: Mgr. Martin Hrubovský     .......................................  

 

 

V Plechoticiach, dňa 25.11. 2022 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

JUDr. Marek Tkačik, PhD.                  ........................................ 

Jozef Džugan       ........................................ 

 

 

Ing. Peter Koščo 

   starosta obce  

 

                                       

 


