
Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

v Stredných Plachtinciach zo dňa 14.10.2016 

 

 

 

Prítomní na zasadnutí OZ :  

Poslanci :                     Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Juraj Sölský, Ing. Pavel Španiel,  

                                     Ing. Ján Naď, Dušan Šúňava 

Za OcÚ :                      Štefan Benko – starosta obce 

Zapisovateľ :                Ţaneta Miháľová  

Hostia a občania :        p. Michal Györgyik za BBSK, p. Milan Mikuš, p. Milan Cesnak, 

                                     p. Pavel Andok         

OZ konštatuje , ţe na zasadnutí je prítomných 6 poslancov OZ , čo je 86 % účasti a teda 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Závery na ňom prijaté sú záväzné.   

          

K bodu č. 1 : Otvorenie IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ ) 

 

Štefan Benko, starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov, hostí, občanov 

a zamestnancov OcÚ, prečítal program rokovania dňa 14.10.2016 .  

                

K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Ţanetu Miháľovú , návrhovú komisiu 

v zloţení  p. Juraj Sölský a p. Ing. Ján Naď,  za overovateľov zápisnice poslancov  

p. Ing. Pavel Španiel a p. Mgr. Jaroslav Ďuriš 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

   schvaľuje : návrhovú komisiu  

                      overovateľov zápisnice  

 

Uznesenie č. 22/2016 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.22/2016 boli :  Dušan Šúňava , Juraj Sölský ,Ľubo 

Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel  

 

K bodu č. 3 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo : správu o plnení uznesení 

b) berie na vedomie : kontrolu plnenia uznesení s tým , ţe uznesenia č. 16/2016 , 18/2016, 

19/2016 sú splnené 

 

Uznesenie č. 23/2016 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016 – 

berie na vedomie. 

 

K bodu č. 4 : Prejednanie zámeru predaja nehnuteľnosti rodinného domu súp. č. 107 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predloţil pánom poslancom poţiadavku od p. Vajdu na 

odkúpenie nehnuteľnosti rodinného domu súp. č. 107. Páni poslanci súhlasili a navrhli 

vypracovať znalecký posudok na nehnuteľnosť a zámer zverejniť spôsobom v mieste 

obvyklom. 



 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

   a)  prerokovalo  

         Zámer predaja nehnuteľnosti rodinného domu súp. č. 107 

b) schvaľuje 

Predaj nehnuteľnosti rodinného domu súp. č. 107 

 

Uznesenie č. 24/2016 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.24/2016 boli : p. Dušan Šúňava , p. Ľubo Mackov, p. 

Juraj Sôlský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel  

 

 

K bodu č. 5 : Rôzne 

 

Starosta obce p. Štefan Benko oslovil p. Michala Györgyika – inšpektora ciest za BBSK, aby 

informoval p. poslancov o podmienkach opráv miestnej komunikácie, ktorá vedie cez našu 

obec od Horných Plachtiniec aţ do Obeckova. Pán Györgyik navrhol, aby sa starostovia obcí  

Horné, Stredné, Dolné Plachtince, Obeckov a Sklabiná spolu s ním stretli na napísali spoločnú 

ţiadosť na obnovu miestnych ciest III. triedy, ktoré spadajú do správy BBSK. 

  

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo  

Návrh p. Györgyika ohľadom stretnutia starostov obcí 

b) ukladá 

Zamestnancom OcÚ zorganizovať stretnutie so starostami a napísať spoločnú ţiadosť 

na BBSK. 

         

Uznesenie č. 25/2016 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016, 

 

 

K bodu č. 5 a:  

 

Starosta obce p. Štefan Benko informoval p. poslancov o ţivotnom jubileu hlavnej 

kontrolórky p. Ing. Slávky Čerpákovej a navrhol finančnú odmenu. Páni poslanci súhlasili 

a schválili finančnú odmenu pre p. Ing. Čerpákovú vo výške 50,00 eur. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

   a)  prerokovalo  

         Návrh na finančnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 

b) schvaľuje 

Finančnú odmenu vo výške 50,- € 

  

Uznesenie č. 26/2016 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.26/2016 boli : p. Dušan Šúňava , p. Ľubo Mackov, p. 

Juraj Sôlský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel  

 

 



K bodu č. 5 b: 

 

Starosta obce p. Štefan Benko informoval p. poslancov, ţe klub mládeţe bol opätovne 

zničený, zámok na vchode bol odpílený, okná porozbíjané. Pracovníci OcÚ to uţ upratali, 

okná sa dali zaskliť a klub sa uzamkol. 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o ďalsích aktivitách OcÚ od posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva: 

- predloţil správu hlavnej kontrolórky obce za obdobie máj a jún 2016 

- oprava ozvučenia v miestnom Dome smútku, na Obecnom úrade a v šatni OFK 

- realizácia nového asfaltového koberca v miestnom cintoríne 

- bol vykonaný audit obce Stredné Plachtince za rok 2015, ktorý vykonal p. Ing. Vician, 

zároveň starosta predloţil poslancom záverečnú správu auditora kde v časti názor 

auditora konštatuje, ţe účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému 

dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve 

- v rámci mesiaca Úcty k starším sa konalo posedenie so starostom a poslancami OZ 

a miestnymi seniormi, v rámci ktorého sa uskutočnila predpremiéra divadla Bez groša 

pod názvom divadelného predstavenia Halúzka moja 

- starosta obce tlmočil myšlienku p. Jána Masiara, ktorý chce zrealizovať výstavbu 

pomníka padlých hrdinov I. svetovej vojny – občanov Horných a Stredných 

Plachtiniec  

- ţiadosti OFK o transfer vo výške 3 700,- € na rok 2017, hokejbalového klubu vo 

výške 1 200,- €, ktoré sa budú prejednávať pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017. 

 

K bodu č. 5 c : 

 

Starosta obce Štefan Benko oznámil poslancom, ţe na OcÚ bola doručená ţiadosť 

od rímskokatolíckej cirkvi Farského úradu v Dolných Plachtinciach o finančnú výpomoc na 

rekonštrukciu organu v rímskokatolíckom kostole. Poslanci navrhli a následne schválili 

finančnú podporu vo výške 100,- €. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

   a)   prerokovalo  

         Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi v Dolných  Plachtinciach 

   b)  schvaľuje 

Finančnú výpomoc vo výške 100,- € 

 

Uznesenie č. 27/2016 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.27/2016 boli : p. Dušan Šúňava , p. Ľubo Mackov, p. 

Juraj Sôlský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel  

 

 

K bodu č. 5 d : 

 

Pán poslanec Ľubo Mackov vo svojom príspevku upozornil na túlavých psov v našej obci, 

zároveň navrhol zrealizovať reláciu v miestnom rozhlase a upozorniť občanov, aby zabránili 

voľnému pohybu psov v obci. S týmto návrhom sa stotoţnil aj p. poslanec Mgr. Jaroslav 

Ďuriš, ako aj ostatní prítomní poslanci. 



 

V ďalšej diskusii poţiadal o slovo p. Michal Györgyik, ktorý sa opýtal na zlé susedské vzťahy 

medzi p. Hrabušickým a p. Cesnakom. Nezhody medzi spomínanými občanmi by mali riešiť 

dohodou. Starosta navrhol p. Cesnakovi, aby písomne poţiadali OZ, buď o odkúpenie 

pozemkov, alebo o prenájom parkovacích priestorov v okolí bytovky, ktoré sú majetkom 

obce. 

 

Pán Cesnak sa pýtal kedy dôjde k rekonštrukcii miestnej MŠ. Starosta odpovedal, ţe bol 

vypracovaný projekt na kompletnú rekonštrukciu MŠ. Následne sme sa zapojilo do výziev 

z eurofondov, ale boli sme neúspešné. Starosta informoval poslancov, ţe uţ sú objednané 2 ks 

plastové okná z prednej strany budovy MŠ. 

 

Pán Ľubo Mackov konštatoval, ţe ak chceme zachovať MŠ v našej obci, tak pri zostavovaní 

rozpočtu na rok 2017 bude potrebné uvaţovať minimálne so sumou 5 000,- € na postupné 

odstránenie nedostatkov v MŠ. 

 

Pán Mgr. Ďuriš informoval poslancov, ţe v tomto školskom roku učí aj v MŠ - krúţok 

s deťmi. Ďalej informoval, ţe dňa 16.10.2016 o 16.00 hod sa uskutoční v KD vystúpenie 

súboru SION, na ktoré srdečne pozval všetkých poslancov OZ. Ďalej sa poďakoval 

poslancom OZ za finančný transfer za rok 2016, za ktoré súbor SION zakúpil ozvučenie, 

ktoré vyuţívajú pri kaţdom vystúpení. Informoval aj o účasti mladých futbalistov na turnaji 

v Uhrovci kde získali 2. miesto, následne postúpili na celoslovenské kolo do Prievidze kde 

získali 3. miesto. Opýtal sa poslancov OZ či by nebolo vhodné sa zamyslieť nad cezhraničnou 

spoluprácou so Srbským mestečkom Erdevík, nakoľko z ich strany je prejavený záujem 

o moţnú spoluprácu medzi obcami. 

 

Ďalej starosta informoval o návšteve Maďarskej obce Galgagota ohľadom cezhraničnej 

spolupráce z výzvy Interreg, kde by sme sa spolu zapojili do tejto výzvy, v rámci ktorej by 

naša obec ţiadala finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy TJ a troch náučných 

chodníkov a tým by sa zviditeľnila naša obec medzi turistami a návštevníkmi našej obce. 

Spoluúčasť obce aj v tejto výzve je 5 %.  

Finalizuje sa výzva z Environmentálneho fondu na nákup techniky. 

 

O slovo sa prihlásil občan p. Pavel Andok, ktorý sa pýtal prítomného pána Milana Mikuša 

o nasledovné. Prečo OFK ţiada vyšší príspevok na chod OFK, keď toho času stojí klub na 

vypadnutie, či evidujú nejaké vyúčtovanie za bufet, či je presne vydokladovaný príjem zo 

vstupeniek, či predkladajú vyúčtovanie transferu poskytnuté obcou, kto platí elektriku, 

kosenie? 

Pán Mikuš odpovedal, ţe výdavky na chod klubu kaţdý rok rastú, obec dostáva kaţdý rok 

vyúčtovanie z transferu, pokladničnú knihu si vedú, bufet majú na ţivnosť. 

Na to sa p. Andok  opýtal či z podnikateľskej činnosti platia obci prenájom za priestory. 

Pán Mgr. Ďuriš konštatoval, ţe tieto otázky bude vhodné riešiť na výročnej schôdzi OFK. 

 

Pán starosta informoval p. poslancov o 21. ročníku Spievaniek pod Pohanským vrchom, ktoré 

sa budú konať 5.11.2016 v KD a zároveň ich všetkých pozval na toto podujatie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu č. 6 : Záver.  

 

V závere IV. riadneho zasadnutia OZ poslanec  Ing. Ján Naď prečítal prijaté uznesenia.  

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a aktívne vystupovanie. 

 

 

 

 

Zapísala : Ţaneta Miháľová                                             Overili : Ing. Pavel Španiel 

                                                                                                        Mgr. Jaroslav Ďuriš  

                                                                                              

 

                                                                                                  

                                                   

                                                 Schválil : Štefan Benko 

 

 

 

 

      

 


