
             Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

    _________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice  konaného dňa 03.02.2023 

o 18.00 hod. v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Plechoticiach 

 

Prítomní: 

PaedDr. Marek Andráš, starosta obce 

 

Jaroslav Bič - poslanec 

Mgr. Lucia Ondová - poslankyňa 

Štefan Meglés - poslanec 

Stanislav Roman - poslanec 

Mgr. Martin Hrubovský - poslanec 

Ladislav Majerník - poslanec 

Ing. Štefan Vereb – poslanec 

 

Mgr. Dominika Malčická – referentka obce 

 

Ďalší prítomní: 

Mária Sedláčeková – externá účtovníčka obce 

Jozef Novák – obyvateľ obce / bývalý vedúci DS Janka Borodáča v Plechoticiach 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce podľa ustanovenia § 13 ods. 4 Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Návrh – Dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plechotice 

5. Odkúpenie pozemku ul. Čeľovská – E – KN č. 566/102 

6. Rozpočet na rok 2023 – návrh 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PaedDr. Marek Andráš o 18.00 hod. 

v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Plechoticiach a privítal všetkých prítomných. Hneď na 

začiatku určil za zapisovateľku tohto zasadnutia Mgr. Dominiku Malčickú ako referentku obce. S týmto 

návrhom však nesúhlasila poslankyňa Mgr. Ondová, podľa ktorej môžu zápisnicu vyhotovovať poslanci 

sami tak, ako sa na tom dohodli na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ostatní 

poslanci s ňou však nesúhlasili a tak starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať v znení: „Kto je za to, 



aby Mgr. Dominika Malčická nielen na tomto, ale v období najbližších štyroch rokov bola 

zapisovateľkou na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva?“ 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 6 (Jaroslav Bič, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. 

Štefan Vereb) 

Proti: 1 (Mgr. Lucia Ondová) 

Zdržal sa: 0 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli z radov poslancov starostom navrhnutí p. Jaroslav Bič a p. Štefan 

Meglés. Poslanci bez pripomienok súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení hlasovali 

nasledovne:  

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu 

 

V tomto bode starosta obce predniesol program rokovania zverejnený v pozvánke na toto zasadnutie. 

Upozornil na bod programu č. 7, ktorý chcel rozdeliť do dvoch častí, pričom jeho prvá časť mala byť 

prerokovaná hneď po otvorení a schválení programu. Poslanci o tom  hlasovali nasledovne: 

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

4. Prvá časť bodu programu Rôzne 

 

V tejto časti starosta obce vyzval p. Máriu Sedláčekovú, ktorá vykonala ročnú závierku za rok 2022, 

analyzovala súčasný stav účtovníctva a finančnú kondíciu obce a  pomohla zostaviť rozpočet na rok 

2023, aby poslancov oboznámila so svojimi zisteniami a vyjadrila sa k rozpočtovníctvu obce. Zistené 

skutočnosti v účtovníctve: 

- V pokladni obce ani v pokladni ZŠ sa v období posledného roka  neúčtovalo podľa predpisov. 



- V Hlavnej knihe boli mínusové počiatočné stavy, čo je nelogické, nesedelo čerpanie rozpočtu, 

výplaty, odvody na zdravotnom a sociálnom poistení a tiež zamestnanci obce figurovali ako 

dlžníci voči obci. 

- Nezaúčtovaná dotácia na zateplenie kultúrneho domu v sume 150 000,-  €, ktorá účtovne 

predstavovala akoby neuhradený záväzok. 

- Dlhodobo nevymáhané pohľadávky (dane, rôzne poplatky). 

- Nezaúčtované platby, zlá účtovná evidencia, nesedeli pohľadávky, účtovné súvzťažnosti. 

- V banke nesedeli počiatočné a koncové stavy. 

- Pokiaľ ide o maloobchod, ktorý skončil v júni 2022, tam sú taktiež nezrovnalosti – nesedí 

počiatočný a konečný stav, zostatok tovaru ani pokladňa, nebola urobená inventúra ani odpis 

tovaru.  

 

Poslanec Bič sa odvolal na zastupiteľstvo konané v minulom roku, kde v zápisnici 22/2022 je 

uvedené: „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. Obidva spomenuté 

úvery je potrebné do konca marca v celkovej výške 4 934,- € splatiť, nejde o žiadne dotácie.  

 

V mesiaci január 2023 sa uhradili faktúry za rok 2022 v celkovej výške 7 600,- €, z ktorých niektoré 

boli vyhotovené ešte v auguste a ich  splatnosť bola skôr než v polovici decembra, kedy sa menilo 

vedenie obce  a kedy je zvykom, že všetky záväzky obce sú v tom čase už uhradené. V januári sa 

taktiež sumou 1 000,- € doplatil zvyšok z minulého roku požadovanej dotácie od Rímskokatolíckej 

Cirkvi v Plechoticiach na zhotovenie drevených lavíc do miestneho kostola. 

 

Poslanci sa p. Sedláčekovej pýtali na jej názor a odporúčania, čo robiť a ako pokračovať. Podľa nej 

je nutné urobiť audit, ktorý je podmienený aj zákonom, ale lepší by bol hĺbkový audit. Poslanec Ing. 

Vereb sa zaujímal o to, či auditor bude vidieť všetky zmeny a opravy v účtovníctve a či sa 

spôsobené manká a škody budú nejakým spôsobom vymáhať. Odpoveďou bolo, že áno, uvidí, 

pretože všetky zmeny sa účtovali interným zápisom k 31.12.2022 a či sa budú nejako vymáhať, na 

tom sa musia dohodnúť poslanci.  Následne poslanci hlasovali o tom, či obec v blízkej dobe urobí 

hĺbkový audit. 

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

5.  Návrh – Dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 



 

Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnymi sumami, ktoré platia stravníci v školskej jedálni za 

stravu (deti v MŠ, žiaci v ZŠ, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci, tiež dôchodcovia v obci) a teda 

poukázal na skutočnosť, že v dôsledku zvyšovania cien potravín, aj tu je žiadúce prehodnotiť tieto 

poplatky. Na odporúčanie vedúcej školskej jedálne navrhuje zaradiť stravníkov od 01.03.2023 do 

30.06.2023 do 2. pásma žiakov ZŠ s  MŠ a do 2. pásma B zamestnancov školy a  dôchodcov s tým, že 

po letných prázdninách sa to znova prerokuje. Poslanec  Mgr. Hrubovský navrhol do Dodatku k tomuto 

VZN okrem pásiem zapísať aj konkrétne sumy za stravu. Poslanci hlasovali takto: 

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

  6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plechotice 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s informáciou, že kontrolórka obce Ing. Hudačková sa vzdala svojej 

funkcie k 31.12.2022 a teda podľa zákona je nevyhnutné vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra obce. 

V predloženom návrhu sa konkretizoval dátum voľby nového HK na dátum 03.03.2023 s tým, že 

žiadosti sa môžu poštou zasielať do 28.02.2023, prípadne sa môžu osobne doručiť do 15.00 toho dňa. 

Podľa poslanca Ing. Vereba chýbajú v návrhu kvalifikačné predpoklady a bolo by vhodné určiť dĺžku 

praxe aspoň jedno volebné obdobie. Poslanec Mgr. Hrubovský navrhuje špecifikovať prax v odbore 

ekonomika, prípadne kontrolnej činnosti a podľa starostu obce by bolo dobré, aby prípadný budúci 

kontrolór nemal na starosti príliš veľa obcí, pretože potom je predpoklad, že sa nebude môcť časovo 

dostatočne venovať svojej agende. Poslanci sa zhodli v tom, že návrh je potrebné doplniť o presnú 

špecifikáciu a to: plat, koeficient, prax min. 4 roky a úväzok 0,1/15 hod. mesačne  a hlasovali  o tom 

nasledovne: 

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

7.  Odkúpenie pozemku ul. Čeľovská – E – KN č. 566/102 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že priekopy a predzáhradky na ulici Čeľovská od p. 

Michalčíka po p. Vagašovú nie sú v súkromnom vlastníctve majiteľov domov, ale p. Jána Volkaia 

z Čeľoviec, ktorý by bol ochotný ich v budúcnosti odpredať. Poslanci sa zhodli v tom, že najlepšie je 

vysporiadať to, aby v prípade realizácie kanalizácie či vodovodných prípojok bola možnosť urobiť ich, 

keďže k ich zriadeniu je potrebný list vlastníctva daného pozemku a teda aby priekopy boli vo 

vlastníctve obce. Tiež znova zaznela informácia, že pozemky pod autobusovými zastávkami v obci nie 

sú v jej vlastníctve a je potrebné s tým niečo urobiť. Podľa poslanca Majerníka je v blízkej dobe vhodné 



urobiť návrh na odkúpenie vyššie prejednávaného, prípadne znalecký posudok. Podľa poslanca Mgr. 

Hrubovského treba urobiť Zmluvu o budúcej zmluve  s prednostným právom na odkúpenie. Poslanec 

Ing. Vereb sa pýtal aj na to, čo robiť ak majitelia domov nebudú chcieť kúpiť svoje predzáhradky. 

Poslanci nakoniec hlasovali za potrebu vysporiadania predmetných pozemkov takto: 

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

 

8. Rozpočet  na rok 2023 – návrh 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovaným rozpočtom obce na rok 2023, s jeho príjmovou 

a výdavkovou časťou. Návrh rozpočtu taktiež obsahuje aj vyhliadky rozpočtu na roky 2024 a 2025, 

ktoré však nie sú záväzné.  

 

V tomto bode programu boli poslanci oboznámení aj so žiadosťami o dotácie, o ktoré obec žiada: FS 

Studzenka Plechotice (5 500,- €), DS J. Borodáča v Plechoticiach (2 600,-  €), TJ Družstevník Plechotice 

(7 000,-  €) a Rímskokatolícka farnosť Plechotice (7 000,- €). Poslanec Roman mal výhrady k tomu, že 

okrem jednej neboli v žiadostiach bližšie špecifikované výdavky, na ktoré sa dotácia žiada, čo presne 

požadované sumy pokrývajú. Poslanec Ing. Vereb mal poznámku k tomu, že jedna zo žiadostí nebola 

vôbec podpísaná. Poslanec Mgr. Hrubovský  podotkol, že v minulosti bol konsenzus na tom, že starosta 

obce podľa svojho uváženia preplácal oprávnené výdavky (každý bloček na zdokladovanie a kontrolu) 

a bolo by dobré v tom pokračovať. Starosta obce navrhol dať každej organizácii aspoň polovičnú sumu 

z tej, ktorú požaduje. Poslanec  Ing. Vereb by chcel vidieť pokladničné denníky, evidenciu a presvedčiť 

sa o položkách z minulých rokov, čo však nie u všetkých žiadateľov bude možné, keďže ako p. Novák, 

ktorý sa do tejto diskusie zapojil, podotkol,  zatiaľ čo futbalový klub je registrovaný a povinný viesť si 

evidenciu, divadelný ani folklórny súbor nie sú povinní všetko evidovať. Navyše,  členovia súborov sú 

dobrovoľníci a robia všetko dobrovoľne, reprezentujú obec a zviditeľňujú ju. Poslanci sa zhodli v tom, 

že by bolo dobré, ak na najbližšie zastupiteľstvo prídu vedúci členovia divadelného a folklórneho súboru 

a tiež predseda FK  TJ Družstevník, aby bližšie špecifikovali požadované dotácie na konkrétne účely, 

prípadne doložia vízie na aktuálny rok alebo povedia, minimálne koľko financií potrebujú na svoje 

fungovanie. Poslanci o tom hlasovali a uzniesli sa na tom, že žiadosti sa nateraz schvália podľa 

oprávnených výdavkov a v  priebehu roka sa to potom môže zmeniť. 

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 



Poslanci sa tiež informovali ohľadom aktuálneho počtu detí v materskej a základnej škole a  právnej 

subjektivity školy, čo presne to znamená. Starosta obce povedal, že ZŠ s MŠ má svoje vlastné IČO a 

právnu subjektivitu a napriek tomu, že obec je zriaďovateľom, podľa zistení to inde funguje tak, že si 

majú sami zabezpečovať potrebné veci a viesť účtovníctvo. Navyše, zamestnanci majú podpísané 

pracovné zmluvy so školou, nie s obcou. Poslankyňa Mgr. Ondová sa zaujímala o to, kto doteraz viedol 

škole účtovníctvo. Starosta obce k tomu uviedol, že účtovníčka obce viedla zároveň aj účtovníctvo 

školy. 

 

Starosta obce informoval poslancov aj o skutočnosti navýšenia platieb za energie – faktúra za plyn bola 

oproti minulému roku za rovnaký kalendárny mesiac navýšená o sumu 1 400,- € a s navýšením sa počíta 

aj vo faktúre za elektrinu, ktorou zatiaľ obec nedisponuje. Rovnako je  ešte nutné uhradiť bývalému 

starostovi zvyšnú čiastku odstupného vo výške 5 000,- €. 

 

Po dôkladnom oboznámení sa s návrhom predmetného rozpočtu poslanci skonštatovali, že vyrovnaný  

rozpočet vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy a odsúhlasili jeho príjmovú a výdavkovú 

časť. 

 

1. Celkové príjmy rozpočtu obce Plechotice a obcou zriadenej organizácie ZŠ s MŠ Plechotice na rok 

2023 predstavujú sumu vo výške 483 750,-€.  

Z toho: 

a) celkové príjmy rozpočtu obce Plechotice na rok 2023 predstavujú sumu vo výške 465 

300,- €, 

b) celkové príjmy rozpočtu ZŠ s MŠ Plechotice na rok 2023 predstavujú sumu vo výške 

18 450,- €.  

 

2.  Celkové výdavky rozpočtu obce Plechotice a obcou zriadenej organizácie ZŠ s MŠ Plechotice na 

rok 2023 predstavujú sumu vo výške 483 750,- €. 

Z toho:  

c) celkové výdavky rozpočtu obce Plechotice na rok 2023 predstavujú sumu vo výške 

242 025,- €, 

d) celkové výdavky rozpočtu ZŠ s MŠ Plechotice na rok 2023 predstavujú sumu vo 

výške 241 725 ,- €.  

 

 

Návrh rozpočtu obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov 

rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



9. Druhá časť bodu programu Rôzne 

 

Starosta obce otvoril problematiku verejného osvetlenia. Poslanci uvažovali nad tým, že by bolo vhodné 

skrátiť dobu svietenia z dôvodu úspory energií do 23.00 hod. podľa vážnosti situácie. Poslanec Meglés 

prezistí podľa výpočtu a techniky, aká doba svietenia by priniesla úsporu. 

 

 V tomto bode informoval starosta obce poslancov aj o začatí úprav na miestnom futbalovom  ihrisku, 

ktoré je  momentálne poorané, bude sa na neho dávať nový trávnik a tiež aplikovať závlahový systém, 

pričom dotáciou na to prispeje Slovenský futbalový zväz.  

 

Starosta obce ďalej navrhol prejednať finančný príspevok pre novorodencov s trvalým pobytom v našej 

obci  ako motiváciu pre mladé rodiny. Poslanci s tým zhodne súhlasili a poslanec Mgr. Hrubovský 

navrhol sumu 500,- €. Starosta obce  povedal, aby si presný návrh  finančného prsípevku premysleli do 

najbližšieho zastupiteľstva. Poslanci s týmto jeho návrhom súhlasili a o výške predmetného finančného 

príspevku sa bude hlasovať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanci o tom hlasovali 

nasledovne:  

 

Prítomní: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin 

Hrubovský, Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 7 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Mgr. Martin Hrubovský, 

Ladislav Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

 

10.  Záver 

 

Po prerokovaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a ďalším zúčastneným za 

účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a o 20.25  hod.  ho ukončil.  

 

 

Zapísala: Mgr.  Dominika Malčická                                      ...................................................... 

 

 

V Plechoticiach 03.02.2023 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

p.  Jaroslav Bič                                                                      ........................................................ 

 

p.  Štefan Meglés                                                                   ........................................................  

 

 

 

                                                                                                      PaedDr.  Marek Andráš 

                                                                                                                starosta obce 


