
Zápisnica z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

v Stredných Plachtinciach zo dňa 15.06.2017 

 

 

 

Prítomní na zasadnutí OZ :  

Poslanci :                     Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel,  

                                     Dušan Šúňava, Viera Červočová 

Za OcÚ :                      Štefan Benko – starosta obce 

Zapisovateľ :                Žaneta Miháľová  

Hostia a občania :        Mgr. Mária Pacigová, p. Milan Mikuš 

OZ konštatuje , že na zasadnutí sú prítomní  4 poslanci OZ , čo je 57 % účasť a teda obecné 

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

          

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

 

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

a zamestnancov OcÚ, prečítal program rokovania dňa 15.06.2017 .  

                

K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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

v zložení  p. Dušan Šúňava a p. Mgr. Jaroslav Ďuriš, za overovateľov zápisnice poslancov  

p. Ing. Pavel Španiel a p. Viera Červočová 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

   schvaľuje : návrhovú komisiu  

                      overovateľov zápisnice  

 

    Uznesenie č. 4/2017 – zo II. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2017 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.4/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava , Mgr. 

Jaroslav Ďuriš, 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 , že uznesenia č. 1/2017 je splnené 

 

Uznesenie č. 5/2017 – z II. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2017 – berie 

na vedomie. 

 

K bodu č. 4 : Prejednanie Záverečného účtu obce za rok 2016 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predložil poslancom OZ návrh Záverečného účtu obce za rok 

2016 na prejednanie a vyzval poslancov o prípadné vyjadrenia k predloženému návhu. 

Zároveň prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky p. Ing. Slávky Čerpákovej k Záverečnému 

účtu, ktorý tvorí súčasť zápisnice. 

Nakoľko nikto z poslancov OZ nemal žiadne námietky k predloženému návrhu, starosta dal 

hlasovať za predložený Záverečný účet. 



Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

   a)  prerokovalo  

        Záverečný účet obce  za rok 2016 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

 

b) berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu 

 

c) schvaľuje 

Záverečný účet obce za rok 2016 s výhradou 

 

d) schvaľuje 

Tvorbu rezervného fondu vo výške 37,38 € 

 

e) ukladá 

Vykonať overenie hospodárenia za rok 2016 auditorom v zákonom stanovenej lehote 

 

   Uznesenie č. 6/2017 – z II. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2017 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.6/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava , Mgr. 

Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

 

K bodu č. 5: Prejednanie Výročnej správy obce za rok 2016 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predložil na prejednanie Výročnú správu obce za rok 2016. 

Nakoľko nikto z poslancov OZ nemal žiadne otázky, starosta ukončil rozpravu o tomto bode. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

a) prerokovalo  
Výročnú správu obce za rok 2016 

 

b) berie na vedomie  
Výročnú správu obce za rok 2016 

 

Uznesenie č. 7/2017 – z II. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2017 

 

 

K bodu č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2017 

 

Starosta obce p. Štefan Benko prečítal p. poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti 

obce na II. polrok 2017, ktorý v písomnej forme predložila hlavná kontrolórka obce. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ či nemajú pripomienky a návrhy na doplnenie, následne 

dal hlasovať. Plán kontrolnej činnosti HKO tvorí súčasť zápisnice 

 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo 
Predložený návrh  

 



b) schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2017 

          

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č. 8/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava , 

Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

Uznesenie č. 8/2017 – z II. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2017 

 

K bodu č. 7: Obstaranie kompostérov 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o otvorenej výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutého pri údržbe 

zelene v domácnosti. 

Do tejto výzvy by sa mohla naša obec po vzájomnej dohode všetkých členov Mikroregiónu 

Východný Hont zapojiť spoločne s tým, že náklady spojené s vypracovaním a podaním 

projektu, ako aj náklady na VO by sme hradili zo spoločných financií Mikroregiónu. Obec 

by znášala len 5 % spolufinancovanie, čo by pri počte okolo 200 ks kompostérov činilo 

sumu cca 1200,00 €. Následne tieto kompostéry by boli dodané do domácností bezodplatne. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo 
Predložený návrh  

 

b) schvaľuje 
Zapojenie sa obce do výzvy obstarania kompostérov v rámci projektu Podpora 

predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutého pri údržbe zelene 

v domácnosti. 

c) schvaľuje  
V prípade úspešnosti vo výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 5 % spolufinancovanie 

obce. 

 

                   

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.9/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava , 

Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

Uznesenie č. 9/2017 – z II. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2017 

 

 

 

 

K bodu č. 8: Rôzne 

 

Starosta obce oboznámil p. poslancov, že p. Ján Mäsiar má pripravené už v tlači nové dielo 

pod názvom Výlet do minulosti, ktoré by malo byť vydané v mesiaci august pri príležitosti 

Dňa obce. Doterajšie náklady spojené s tlačou cca 1 300,00 € financoval výhradne zo 

svojich prostriedkov. Preto starosta navrhol p. poslancom OZ, aby táto suma bola hradená 

z rozpočtu obce, nakoľko sa jedná o dielo, ktoré zachytáva historické stopy našich predkov 

tu v Plachtinskej doline. Poslanci navrhli starostovi obce zistiť presné náklady spojené 

s vydaním tohto diela a k financovaniu sa vrátime na najbližšom zasadnutí OZ. 

 



Ďalej starosta obce informoval p. poslancov o cenových kalkuláciách na merače rýchlosti. 

Najnižšia cenová ponuka bola vo výške cca 1 850,00 € za 1 kus. 

 

Starosta obce informoval p. poslancov o možnom odkúpení nevysporiadaných pozemkov 

pod cestou do miestneho cintorína, Domom smútku. Poslanci OZ navrhli osloviť vlastníkov 

týchto pozemkov a pri ich kladnom stanovisku následne tieto pozemky odkúpiť do 

vlastníctva obce. 

 

Ďalej starosta informoval o možnosti zapojenia sa našej obce do výstavby nových 

nájomných bytov cez ŠFRB. Nakoľko naša obec nevlastní takéto vhodné stavebné pozemky 

poprosil aj všetkých prítomných, aby do najbližšieho zasadnutia OZ pouvažovali, kde by 

tento zámer mohol byť realizovaný.  

 

Starosta obce informoval p. poslancov OZ, že sa naša obec uchádza o dotáciu v oblasti 

prevencie kriminality. Názov projektu „Stredné Plachtince – bezpečná obec“, vybudovanie 

kamerového systému v obci.  

 

Starosta obce informoval p. poslancov OZ, že pán Mäsiar podal návrh na zrealizovanie 

projektu – „Pomník padlých hrdinov I. svetovej vojne“. Tým by sme prejavili úctu k padlým 

občanom Plachtiniec. 

 

Ďalej informoval, že bola podaná sťažnosť zo strany CBA, že pred potravinami nefunkčný 

priepust. Po následnej kontrole sme zistili reálny stav a dali vypracovať projektovú 

dokumentáciu, po schválení zámeru zo strany SSC pristúpime k realizácii projektu na 

sfunkčnenie priepustu. 

 

Informoval aj o opakovanej výzve na výstavbu multifunkčného ihriska, do ktorej sa naša 

obec chce zapojiť. 

 

Ďalej p. poslankyňa V. Červočová upozornila starostu obce, že aj jarok pred MŠ je 

znečistený a bolo by vhodné s pomocou pracovníkov aktivačnej činnosti ho vyčistiť. 

Starosta dal prísľub, že hneď na ďalší pracovný týždeň to budeme realizovať, ale začneme 

v hornej časti dediny, nakoľko tieto jarky sú úplne zanesené blatom a nánosmi. 

 

Starosta oslovil prítomného p. M. Mikuša za OFK či vie podať správu o hospodárení za I. 

polrok 2017. Pán Mikuš odpovedal, že to ešte do dnešného dňa nemá spočítané. Správu 

podá na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Starosta predbežne oznámil plánovaný termín konania Dňa obce, ktorý sa bude konať dňa 

26.08.2017, aj výšku finančnej podpory zo strany VÚC, ktorá predstavuje 800,00 €. 

Požiadal p. poslancov, aby navrhli možných účinkujúcich na program, ako aj o pomoc pri 

zorganizovaní tohto podujatia. 

 

 

 

 

 

 

 

         



K bodu č. 6: Záver.  

 

V závere II. riadneho zasadnutia OZ poslanec  p. Mgr. Jaroslav Ďuriš prečítal prijaté 

uznesenia.  

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a aktívne vystupovanie. 

 

 

 

 

Zapísala : Žaneta Miháľová                                             Overili : p. Ing. Pavel Španiel 

                                                                                                        p. Viera Červočová  

                                                                                              

 

                                                       

 

 

 

 

                                            

                                                   

                                                 Schválil : Štefan Benko 

 

 

 

 

      

 


