
                  Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

_________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice konaného dňa 03.03.2023 

o 19.00 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 

Ladislav Majerník - poslanec 

Ing. Štefan Vereb – poslanec 

 

Mgr. Dominika Malčická – zapisovateľka 

 

Ďalší prítomní: 

Oľga Bartovičová, Peter Puky, Eva Pukyová, Jozef Novák, Branislav Novák, Lukáš  Rusnák, Marek 

Rusnák, Milan Pálfi 

 

 

Neprítomný – svoju neúčasť na treťom zasadnutí OZ ospravedlnil: 

Mgr. Martin Hrubovský - poslanec 

 

 

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. Schválenie programu 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Plechotice  2023-2028 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PaedDr. Marek Andráš o 19.00 hod. 

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

Zároveň skonštatoval, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov, jeden poslanec svoju 

neúčasť ospravedlnil. 
 



2. Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli z radov poslancov starostom navrhnutí p. Stanislav Roman  a Mgr. 

Lucia Ondová. Poslanci súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení hlasovali takto:  

 

Prítomní: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav Majerník, 

Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, 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 s názvom Rôzne, 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: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav Majerník, 

Ing. Štefan Vereb) 

 

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

Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

4. Prvá časť bodu programu Rôzne 

 

V tejto časti starosta obce vyzval z radov prítomných poverených členov/vedúcich miestnej 

folklórnej skupiny, divadelného súboru a tiež zástupcov futbalového družstva, aby sa vyjadrili 

k žiadostiam o dotácie, ktoré obci adresovali koncom minulého roka a odôvodnili ich.  

 

Pani Oľga Bartovičová ako súčasná vedúca DS J. Borodáča v Plechoticiach bližšie 

špecifikovala výdavky v tomto roku a to konkrétne na zakúpenie divadelných kulís, 

kostýmov, rekvizít, drobného materiálu a úhradu cestovného pre tzv. „cezpoľných“ hercov, 

ktorí do Plechotíc dochádzajú na divadelné skúšky. Zároveň poďakovala za ústretovosť zo 

strany obce týkajúcu sa zapožičania auta na rôzne presuny hercov, zapožičania prívesného 

vozíka slúžiaceho na presun potrebných vecí ako aj poskytnutia priestorov na skúšanie. 

Poslanec Ing. Vereb sa bližšie zaujímal o to, ako DS došiel k požadovanej sume 2600,- €. 

Odpoveďou bolo, že aj pred rokom sa toľko žiadalo. K uvedenému sa následne vyjadril i p. 

Jozef Novák, podľa ktorého sa predtým síce všetko neminulo, no je predpoklad, že tohto roku 

táto suma bude potrebná. Poslanec Ing. Vereb sa ďalej zaujímal o to, či sa vedie pokladňa, 

evidencia, či sú všetky bločky zdokladované. Odpoveďou bolo, že áno, všetko je vedené 



v poriadku a tak ako v minulosti, aj teraz by sa nosili na obecný úrad bločky na preplatenie. 

Všetko by sa to malo nájsť aj v účtovníctve obce. V prípade záujmu alebo potreby sa 

požadované doklady vedia predložiť novému kontrolórovi na kontrolu. 

 

Ako ďalšia sa slova ujala p. Eva Pukyová, ktorá v mene FS Studzenka a Studzenočka 

Plechotice tiež objasnila výšku požadovanej dotácie určenú na nákup nových krojov pre 

mužov v sume 1 200,- €, tiež výdavky v súvislosti s konaním akcie Plechotické dobroty či 

iných folklórnych slávností, rovnako prevádzkové náklady, ktoré by spolu mali robiť sumu 

5 500,- €. Vyjadrila presvedčenie, že je dobré a teší sa z toho, že aj  dievčatá z obce majú kam 

chodiť, vystupovať, že ich to baví a reprezentujú, zviditeľňujú obec. Starosta obce k tomu 

uviedol, že v minulosti sa tiež dali ušiť ženám nové rovnaké kroje, avšak po krátkom čase 

chcela mať každá iný, takže či aj dnes musia mať všetci chlapi rovnaký nový kroj a nestačí im 

ten ich, ktorý majú doma a nosia ho na vystúpenia. Z toho vyvstala otázka, či ho budú nosiť 

a nebude im stáť v skrini. Podľa poslanca Meglésa by bolo dobré najskôr uhradiť to, čo je 

z pohľadu FS Studzenka najdôležitejšie. Poslanci sa zhodli v tom, že kroje pre mužskú časť 

skupiny sa nateraz zhotoviť nedajú. Poslanec Ing. Vereb sa i tu zaujímal o spôsob vedenia 

účtovníctva a preplácania bločkov – odpoveďou bolo, že vedenie evidencie je  v poriadku 

a tak ako v minulosti, aj teraz by sa nosili na obecný úrad bločky na preplatenie. V prípade 

záujmu alebo potreby sa požadované doklady vedia predložiť novému kontrolórovi na 

kontrolu. 

 

Ďalej sa k slovu dostal p. Lukáš Rusnák, ktorý mal so sebou k nahliadnutiu účtovné doklady 

TJ Družstevník Plechotice za  minulé roky a ktorý dotáciu v sume 7 000,- € pre futbalový 

klub požaduje na úhradu povinnej čiastky pre Slovenský futbalový zväz, na úhradu 

štartovného pre hráčov, cestovného tzv. „cezpoľným“ hráčom a tiež zaužívané  malé 

občerstvenie po zápase. Poslanci sa zaujímali o to, koľko máme domácich a koľko cudzích 

hráčov - prevažujú cudzí, tiež zaznela otázka, či sa zbierajú viacerí do jedného auta alebo 

chodia  samostatne na piatkové tréningy. Zo strany p. Rusnáka prišla požiadavka na 

pravidelné zapožičanie obecnej dodávky aj so šoférom z radov aktivačných pracovníkov, 

ktorí by hráčov vozil na zápasy a tým by sa ušetrilo vyplácanie cestovného pre hráčov a tiež, 

aby napríklad z radov poslancov sa niekto prihlásil a vykonával funkciu vo futbalovom klube, 

vypomáhal s potrebným zabezpečením chodu mužstva. Tiež vzišla požiadavka na zakúpenie 

novej kamery a počítača na ihrisko. Poslanec Majerník poukázal na skutočnosť, že 

momentálne sa ihrisko opravuje a futbal sa bude hrať mimo obce, čím rovnako vzniknú 

náklady naviac. Poslanec Ing. Vereb sa zaujímal o to, kto je teraz trénerom - odpoveďou bolo, 

že tréner nie je miestny, ale má výsledky. V minulosti, keď bol tréner z obce, zápasy sa 

prehrávali, teraz sú však výsledky dobré a zápasy sa vyhrávajú. Starosta sa zaujímal o to, či sa 

cestovné uhrádza všetkým cudzím hráčom za to, že prídu na tréning či zápas. Odpoveďou 

bolo, že áno, plus ešte sa platia peniaze za  „kúpu“ hráčov na prestupy. Do diskusie sa zapojil 

aj p. Peter Puky, ktorý poukázal na skutočnosť, že kedysi bol dobrý tréner p. Jozef Bučák, 

ktorý s hráčmi robil aj rôzne tréningy a chlapci si aj sami čosi zarobili, vybavili nejaké 

peniaze, čo ich motivovalo. Tiež je dobré, aby tréner s dorastencami vedel dobre 

komunikovať, venoval sa im, nenadával im a išiel príkladom. Podľa neho by bolo vhodné 

pouvažovať nad niekým z obce a nájsť niekoho ochotného, kto by sa toho ujal. Poslanec Bič 



zhodnotil predchádzajúce  štyri roky ako roky, kedy sa pre nezáujem zo strany starostu i 

poslancov pre miestny futbal nič neurobilo, pričom bývalý starosta Ing. Koščo bol predsedom 

okresného futbalového zväzu, čiže možnosti tu boli. Poslanec Ing. Vereb chcel ďalej vedieť, 

či si toho času futbalisti aj sami hľadajú sponzorov – odpoveďou bolo, že áno, že reálne 

výdavky sú vyššie než požadovaná dotácia. Poslanec Majerník predniesol návrh obnoviť 2% 

z dane, ktoré boli v minulosti používané na činnosť a prevádzku športového klubu, osloviť 

ľudí a získané financie použiť na to, čo je potrebné a zároveň sa vedeniu TJ Družstevník 

ponúkol byť nápomocný pri vybavovaní dokladov potrebných pre obnovu týchto 2%. P. 

Milan Pálfi sa v tomto bode programu zaujímal o to, kde sú nevyčerpané finančné prostriedky 

z obce za minulé roky, kedy kvôli obdobiu koronavírusu neboli minuté všetky požadované 

finančné prostriedky a teda ako je možné, že tie peniaze už nie sú a nemôžu byť poskytnuté 

teraz. Odpoveď prišla  zo strany poslanca Ing. Vereba -  všetky nevyčerpané finančné 

prostriedky sa nanovo rozpočtujú a rovnako starosta obce podotkol, že každý rok sa schvaľuje 

nový rozpočet. Z tohtoročného rozpočtu sa v januári uhradili minuloročné faktúry vo vysokej 

sume, s ktorými sa v novom rozpočte nepočítalo a tiež sú od nového roka značne navýšené 

faktúry za energie, čiže už toto ubralo značnú sumu z rozpočtu tohto roka. 

 

Zo strany poslancov došlo k uisteniu všetkých prítomných, že nikto nechce, aby kultúrna či 

športová činnosť v obci  nefungovala alebo aby sa niečo rušilo či zaniklo,  avšak vzhľadom na 

vyrovnaný rozpočet nie je v súčasnosti možné žiadostiam v plnom rozsahu vyhovieť, preto je 

nutné ostať pri úhrade oprávnených výdavkov podľa bločkov zatiaľ najviac do polovice 

požadovanej sumy a v prípade, že v budúcnosti peniaze v rozpočte budú, zvyšná suma sa 

doplatí. Zároveň by sa aj každý záujemca o dotáciu obce mohol posnažiť získať nejakého 

sponzora, bolo by to v prospech všetkých.  

 

Následné hlasovanie poslancov prebehlo takto: 

 

Prítomní: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav Majerník, 

Ing. Štefan Vereb) 

 

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

Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Plechotice 2023 - 2028 

 

V tomto bode programu starosta obce vyzval verejnosť, aby opustila zasadaciu miestnosť vzhľadom 

na to, že poslanci mali pristúpiť k tzv. tajnej voľbe hlavného kontrolóra obce za zavretými dverami 

hneď po tom, čo otvoria doručené obálky od záujemcov o túto funkciu, prejdú si požadované 

zverejnené kritériá, zhodnotia, či kandidáti spĺňajú všetky požiadavky a následne pristúpia k tajnej 

voľbe napísaním priezviska kandidáta na hlasovací lístok. V miestnosti teda ostali prítomní len 

samotní poslanci, ktorí si zvolili za hlavnú kontrolórku obce Plechotice na obdobie rokov 2023 – 2028  

Ing. Valériu Antalovú. 



6.  Druhá časť bodu programu Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov o aktuálnych projektoch, do ktorých je možné sa zapojiť a tiež 

o dotáciách, o ktoré je možné požiadať.  

- Národný energetický projekt umožňuje obciam požiadať o dotáciu na fotovoltaické zariadenia 

s 5% spoluúčasťou obce pri financovaní projektu. Poslanci boli oboznámení s dvoma 

cenovými ponukami – jedna predstavuje fotovoltaiku na výrobu len elektrickej energie, tá 

druhá zase zahŕňa okrem elektriny i výrobu plynu. Solárne panely by sa umiestnili na budovu 

obecného úradu, prípadne i do priestorov obce. Diskutovalo  sa o tom, čo sa oplatí viac a čo 

prinesie nielen vyššiu úsporu, ale i návratnosť, prípadne ďalší zisk z predaja neminutej 

energie, čím by sa obohatila obecná kasa. Poslanec Meglés svojimi poznatkami bližšie 

špecifikoval problematiku, objasnil ako prebieha samotný proces tvorby a prenosu energie, čo  

s prípadným prebytkom. Starosta upovedomil poslancov o nákladoch súvisiacich s vytvorením 

žiadosti, energetickým certifikátom, spracovaním podkladov. Padol návrh prezistiť cenovú 

ponuku na 24 panelov, ktoré by mali obci zabezpečiť výrobu zvýšenej produkcie elektriny, 

čím by jej prebytok slúžil na ďalší predaj (značná rentabilita projektu). Starosta ďalej navrhol 

zvolať pracovné stretnutie poslancov v prípade, že budú zaobstarané všetky požadované 

podklady a cenová ponuka na tieto panely spolu s fyzickou  účasťou osoby, ktorá sa tomu 

venuje a ozrejmí poslancom všetky podmienky potrebné na  realizáciu tohto projektu. 

Vzhľadom na to hlasovanie o projekte prebehne až potom. 

- Obec Plechotice je členom združenia MAS Sečovce a je predpoklad, že toto združenie by 

malo obci poskytnúť dotáciu vo výške 66 000,- €. Tá by sa mohla použiť na realizáciu 

„podhľadu“ v interiéri kultúrneho domu. Vymenili by sa svetlá (reflektory, nástenné svietidlá)  

a vzduchotechnika. Rovnako mali poslanci k nahliadnutiu dve cenové ponuky na vonkajšie 

žalúzie na okná v kultúrnom dome – buď na diaľkové ovládanie alebo klasické, manuálne. 

Poslankyňa Mgr. Ondová podotkla, že pod javiskom je veľmi zanedbaný a zatuchnutý 

priestor, ktorý tiež treba dať do poriadku, keďže sa tam tomu roky nikto nevenoval. Starosta 

reagoval tým, že o tom vie, ale je tam urobené vetranie a opravila sa regulácia teploty 

radiátorov, preto nateraz to stačí a prvoradá je sála kultúrneho domu. Určite, ak ostanú 

financie, dá sa do poriadku aj tento priestor. Ďalej starosta obce predostrel cenovú ponuku na 

konvektomat do kuchyne slúžiaci na varenie i pečenie a do ktorého naraz vojde až 10 plechov, 

čo je určite benefitom a všetci, ktorí na rôznych akciách kuchyňu využívajú, ho spolu 

s umývačkou riadu veľmi ocenia. Poslankyňa Mgr. Ondová podotkla, že aj kuchynský drez by 

si už zaslúžil výmenu. 

- Starosta obce predostrel poslancom možnosť podať na Environmentálny fond žiadosť 

o kompostovisko a tiež zberný dvor s  5% spoluúčasťou obce pri financovaní projektu. 

V prípade schválenia by obec získala traktor, nakladač či štiepkovač. Poslanec Ing. Vereb 

chcel vedieť, kde by to malo byť prevádzkované – odpoveďou bolo, že v areáli bývalého 

družstva, len by bolo potrebné presne špecifikovať podmienky – určiť zodpovednú osobu, 

pracovnú dobu a iné. 

 

Poslanci o tomto návrhu zriadenia kompostoviska a zberného dvora v obci hlasovali takto: 

 

Prítomní: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav 

Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav Majerník, 

Ing. Štefan Vereb) 



Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

- Starosta obce oboznámil poslancov o tom, že poslanec Roman zisťoval informácie o firmách 

realizujúcich hĺbkové audity na obciach a teda obec už oslovila vybranú audítorskú 

spoločnosť ohľadom vykonania auditu za rok 2022. Išlo by o overenie konsolidovanej 

účtovnej závierky ku dňu  31.12.2022, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2022, 

audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky a rozpočtového 

hospodárenia ku dňu 31.12.2022 a overenie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona 

č. 583/2004 Z. z. za rok 2022. 

  

Poslanci schválili  realizáciu  hĺbkového auditu vybranou spoločnosťou hlasovaním takto: 

 

Prítomní: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav 

Majerník, Ing. Štefan Vereb) 

 

Za: 6 (Jaroslav Bič, Mgr. Lucia Ondová, Štefan Meglés, Stanislav Roman, Ladislav Majerník, 

Ing. Štefan Vereb) 

Proti: 0) 

Zdržal sa: 0 

 

- Starosta obce oboznámil poslancov aj s informáciou o došlej pošte z Okresnej prokuratúry 

v Trebišove o zhodnotení stavu zákonnosti v postupe obce pri prevode  jej nehnuteľného 

majetku za obdobie 01.09.2021 – 31.12.2022.  Prokuratúra žiada pripraviť dokumenty 

o prevode a prenájme nehnuteľností v tomto sledovanom období a tiež žiada predložiť Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce v sledovanom období.  

- Rovnako starosta obce oboznámil poslancov aj s informáciou o došlej pošte z Okresného 

úradu v Košiciach, odboru výstavby a bytovej politiky, v ktorom nám tento orgán určil Mesto 

Trebišov ako príslušný stavebný úrad na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení stavby KANALIZÁCIA. 

- Poslanci prejednávali aj príspevok pre novorodencov – poslanec Mgr. Hrubovský na druhom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva navrhol sumu 500,- €. Kvôli vysokým výdavkom obce 

a nepriaznivej finančnej kondícii sa však zhodli na tom, že tento rok nebudú 

schvaľovať  takýto príspevok a ak by v budúcnosti schvaľovali, tak len za presne stanovených 

podmienok (trvalý pobyt v obci minimálne jedného z rodičov, uhradené dne a poplatky). 

- Ďalej starosta obce poslancov informoval o tom, že plánuje obnoviť fungovanie 

Dobrovoľného hasičského zboru v obci, ktorý zanikol. 

- Ďalšou informáciou zo strany starostu obce bolo, že momentálne na obci pracuje 5 

aktivačných pracovníkov, z toho jeden nastúpil teraz v marci. Pracovný pomer sa 

k 28.02.2023 ukončil p. Štefanovi Lučanskému, ktorý cez projekt Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny pracoval na obci 6 mesiacov. Zároveň zaznel návrh zamestnať na obecnom 

úrade človeka na trvalý pracovný pomer, ktorý by bol akýmsi správcom, mal pod dohľadom 

všetko potrebné, kontroloval by aktivačných pracovníkov, možno vypomáhal v zbernom 

dvore a kompostovisku, kosil trávu počas sezón v roku a podobne. 

- Starosta obce tiež navrhol poslancom, aby pouvažovali nad vzatím bankového úveru pre obec 

vo výške 30 – 40 000,- €. Šetrením za pár rokov sa nič nedokáže zrealizovať a keby sa zobral 

úver, určite by sa v tomto volebnom období splatil a čosi by sa v obci aj urobilo. 

- Poslanec Meglés sa zaujímal o to ako chce obec vyriešiť problém s neplatičmi daní 

a poplatkov, keďže ide o značnú finančnú sumu a v mnohých prípadoch sú neuhradené dane a  



poplatky za viacero rokov. Starosta obce predostrel svoj nápad, aby s rozhodnutím o vyrubení 

dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za TKO na rok 2023, ktoré budú v tomto mesiaci  

distribuované do domácností občanov,  prišla daňovníkovi domov aj výzva, prípadne sa 

v miestnom rozhlase vyhlási, že v určenej lehote daňovníci môžu vyrovnať svoj dlh voči obci, 

pretože v opačnom prípade spoločnosť FÚRA s. r. o. z predmetných domácností nebude 

vyvážať TKO a nedoplatky budú postúpené na exekúciu. 

- Poslanec Bič predostrel svoj návrh o tom, že s príchodom jari a jesene navrhuje vyprázdniť 

veľkokapacitné kontajnery na cintoríne kvôli sezónnemu upratovaniu občanov a ponúknuť im 

tak možnosť zbaviť sa aspoň 2krát ročne nepotrebných vecí ich vyhodením na tomto mieste. 

Starosta oponoval, že nie každý má auto a bolo by vhodné pouvažovať o tom, ako kontajnery 

sprístupniť všetkým občanom. Konštatovaním poslancov bolo, že nikdy sa nedá všetkým 

vyhovieť a teda kontajnery umiestnené na cintoríne by obyvateľom poslúžili na tento účel pod 

podmienkou, že v určenom čase a v určený deň by boli  pod dohľadom niektorého z poslancov 

len kvôli tomu, aby sa neopakovali chyby z minulosti, kedy niektorí občania pristavené 

kontajnery v priestoroch obce zaplnili za krátku chvíľu a ostatní obyvatelia už neskôr svoj 

odpad  nemali kam uložiť.  

- Poslanec Bič ďalej poukázal na skutočnosť, že v Zápisnici č. 19/2022 zo dňa 18.03.2022 bol 

zo strany Ing. Štefka predložený návrh (a bývalý starosta obce tento návrh s prihliadnutím na 

bezpečnosť pri osadení podporil), aby sa stará zastávka z Čeľovskej ulice premiestnila na 

Sečovskú cestu a slúžila tam ako oddychová zóna pre športovcov. Poslanec Bič chcel vedieť, 

kde je táto stará zastávka plus ešte ďalšie dve, namiesto ktorých boli osadené nové zastávky 

vzhľadom na to, že podľa neho by obec v dohľadnej dobe mohla pristúpiť k vytvoreniu 

takýchto oddychových zón na troch miestach Sečovskej cesty kvôli prípadnému oddychu pri 

športových aktivitách alebo ukrytím pred zlým počasím. Zatiaľ nikto z prítomných nevie, kde 

sa nachádzajú, ale starosta obce to prisľúbil prešetriť. 

 

7. Záver 

 

Po prerokovaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a o 21.50 hod.  ho ukončil.   

 

 

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

 

 

V Plechoticiach 03.03.2023 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Stanislav Roman                                                                      ........................................................ 

 

Mgr. Lucia Ondová                                                                  ........................................................  

 

 

 

                                                                                                      PaedDr.  Marek Andráš 

                                                                                                                starosta obce 


