
Zápisnica z IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

v Stredných Plachtinciach zo dňa 28.11.2017 

 

 

 

Prítomní na zasadnutí OZ :  

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

                                     Dušan Šúňava, Viera Červočová 

Za OcÚ :                      Štefan Benko – starosta obce 

Zapisovateľ :                Žaneta Miháľová  

Hostia a občania :        Ing. Slávka Čerpáková- hlavná kontrolórka 

                                     p. Milan Mikuš 

OZ konštatuje , že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ , čo je 71 % účasť 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 28.11.2017. 

                

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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

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

p. Ľubo Mackov a p. Ing. Pavel Španiel 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

   schvaľuje : návrhovú komisiu  

                       overovateľov zápisnice  

 

    Uznesenie č. 16/2017 – zo IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.16/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava, Ľubo 

Mackov,  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. 10, 13, 15/2017 sú 

splnené 

 

Uznesenie č. 17/2017 – z III. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 – berie 

na vedomie. 

 

K bodu č. 4 : List prokurátora 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predložil poslancom OZ list od prokurátora – Upozornenie 

prokurátora na porušenie ust. § 77 ods. 1 písm. c (a § 83 ods. 1 Zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 



Poslanci OZ zobrali na vedomie s tým, že tento nedostatok bude odstránený v návrhu VZN č. 

1/2017, ktoré následne OZ prejednalo. 

 

 Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo  

List prokurátora 

 

b) berie na vedomie 

         Upozornenie prokurátora na porušenie ust. § 77 ods. 1 písm. c (a § 83 ods. 1 Zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

   Uznesenie č. 18/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 – berie 

na vedomie 

 

 

K bodu č. 5:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Stredné Plachtince č. 1/2017 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Stredné 

Plachtince č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Starosta obce navrhol zvýšiť poplatok za komunálny odpad 

z doterajších 7,30 € na 12,00 € na osobu/za jeden rok, nakoľko náklady na vývoz a uloženie 

komunálneho odpadu dvojnásobne prevyšujú sumu, ktorú obec získa na poplatkoch od 

občanov. Páni poslanci nesúhlasili s návrhom starostu a po vzájomnej zhode navrhli zvýšiť 

poplatok za komunálny odpad na sumu 10,00 € na osobu/za jeden rok. 

Ostatné poplatky v návrhu VZN č. 1/2017 odsúhlasili tak, ako boli navrhnuté. Následne 

odsúhlasili VZN č. 1/2017, ktoré nadobudne platnosť od 01.01.2018. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

a) prerokovalo  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Stredné Plachtince č. 1/2017o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

b) schvaľuje 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Stredné Plachtince č. 1/2017 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

nadobudne platnosť od 01.01.2018 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č. 19/2017 boli : Viera Červočová, Dušan Šúňava , 

Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

 

Uznesenie č. 19/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 

 

 

 



K bodu č. 6:  Návrh rozpočtu obce Stredné Plachtince na rok 2018 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predložil p. poslancom Návrh rozpočtu obce Stredné 

Plachtince na rok 2018 a následne p. hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k návrhu 

a doporučila brať na vedomie predložený návrh. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí 

súčasť tejto zápisnice. Ďalej starosta obce predložil žiadosti na transfery od:  

- OFK vo výške 3 750,00 € 

- Predátors – hokejbalový klub vo výške 1 000,00 € 

- Klub dôchodcov Júliusa Pántika vo výške 200,00 € 

- ECAV vo výške 1 000,00 € 

Následne dal p. starosta hlasovať o Rozpočte na rok 2018. Poslanci OZ schválili Rozpočet 

obce Stredné Plachtince na rok 2018: 

- Príjmová časť vo výške      244 200,00 € 

- Výdavková časť vo výške  244 200,00 € 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo 

Predložený Návrh rozpočtu obce Stredné Plachtince na rok 2018 

b) berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

c) berie na vedomie 

Rozpočty na roky 2019 - 2020 

d) schvaľuje 

Rozpočet obce Stredné Plachtince na rok 2018: 

Príjmová časť vo výške:      244 200,00 € 

Výdavková časť vo výške:  244 200,00 € 

 

          

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č. 20/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava , 

Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

Uznesenie č. 20/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 

 

K bodu č. 7:  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. pol. 2018 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Slavka Čerpáková predložila plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2018. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo 

Predložený návrh 

b) schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 

                   

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.21/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava, 

Ľubo Mackov,  Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

Uznesenie č. 21/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 



K bodu č. 8:  Správa nezávislého auditora 

 

Starosta obce p. Štefan Benko prečítal p. poslancom OZ správu nezávislého audítora 

o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016. Zároveň prečítal p. poslancom OZ názor 

audítora: „Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Stredné Plachtince k 31.12.2016 a výsledkov jej hospodárenia za rok 

končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov“. 

Ďalej audítor konštatoval, že na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej uzávierky: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

a) berie na vedomie 

Správu nezávislého auditora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016. 

 

Uznesenie č. 22/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 

 

K bodu č. 9 a) Rôzne 

Starosta obce informoval p. poslancov OZ o predloženej žiadosti p. Ľubice Andokovej, bytom 

Stredné Plachtince č. 180 o odkúpení pozemku vo vlastníctve obce. Poslanci navrhli, písomne 

odpovedať p. Andokovej, aby si dala vypracovať znalecký posudok, alebo zameniť pozemky 

s obcou. Zároveň poslanci OZ uložili pracovníkom OcÚ písomne odpovedať p. Andokovej do 

najbližšieho zasadnutia OZ. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo 
Predloženú žiadosť 

b) neschvaľuje 
Predaj pozemku vo vlastníctve obce na LV 1898 parc. č. 1424 

c) ukladá 

Pracovníkom obce písomne odpovedať p. Andokovej do najbližšieho zasadnutia OZ. 

                   

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.23/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava, 

Ľubo Mackov,  Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

Uznesenie č. 23/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 

K bodu č. 9 b) Rôzne 

Pán zástupca Ľubo Mackov predložil p. poslancom návrh na odmenu p. starostovi obce vo 

výške 50 % z mesačného platu. 

 

a) prerokovalo 

Predložený návrh 

 

b) schvaľuje 
Odmenu starostovi obce vo výške 50 % z mesačného platu 



 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.24/2017 boli :  Viera Červočová, Dušan Šúňava, 

Ľubo Mackov,  Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Pavel Španiel  

 

Uznesenie č. 24/2017 – z IV. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2017 

 

 

K bodu č. 9 c) Rôzne 

 

Pán zástupca Ľubo Mackov predložil nasledovné návrhy: 

 

- zrekonštruovať informačné tabule v obci 

      -    opraviť priepust na ceste do cintorína pri p. Lipovskom. 

- upevniť pri autobusových zastávkach plochy kde občania nastupujú a vystupujú 

z autobusov, nakoľko na niektorých miestach vystúpia skoro do jarku. 

- v budúcnosti uskutočniť posedenie s našim rodákom pánom JUDr. Jánom Svákom, 

ktorý vydal už 36 kníh 

- aby sa aj v roku 2018 uskutočnil už II. ročník Stolnotenisového turnaja.  

- uskutočniť odchyt túlavých psov, nakoľko občania sa sťažujú – na túto požiadavku 

odpovedal p. starosta, že opätovne osloví p. Meszároša na možný odchyt  

- doriešiť občanov, ku ktorým sa nedostane auto na vývoz komunálneho odpadu 

Páni poslanci ako aj starosta obce súhlasili so všetkými predloženými návrhmi p. zástupcu 

Ľuba Macku. 

 

Pán poslanec Ing. Pavel Španiel predložil návrh: 

- zrekonštruovať náučné chodníky 

 

 

Pán starosta odpovedal, že osloví p. Lencsesa, ktorý je stolár a toho času vykonáva na obci 

aktivačné práce. 

Pán starosta informoval p. poslancov, že p. Lencses opravuje aj v MŠ stoličky, prahy, dvere 

 

 

K bodu č. 10) Záver.  

 

V závere IV. 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. Ľubo Mackov 

                                                                                                        p. Ing. Pavel Španiel 

                                                                                              

 

 

 

 

                                                   Schválil : Štefan Benko    



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


