
Zápisnica z I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

v Stredných Plachtinciach zo dňa 27.03.2018 

 

 

 

Prítomní na zasadnutí OZ :  

Poslanci :                     Ľubo Mackov, Juraj Sölský, Dušan Šúňava, Ing. Pavel Španiel 

Za OcÚ :                      Štefan Benko – starosta obce 

Zapisovateľ :                Žaneta Miháľová  

Hostia a občania :        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 I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ ) 

 

Štefan Benko, starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov, občanov a zamestnancov 

OcÚ, prečítal program rokovania dňa 27.03.2018. 

                

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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

v zložení  p. Ing. Pavel Španiel a p. Dušan Šúňava  a za overovateľov zápisnice poslancov  

p. Juraj Sölský a p. Ľubo Mackov. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

   schvaľuje : návrhovú komisiu  

                       overovateľov zápisnice  

 

    Uznesenie č. 1/2018 – z I. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2018 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č. 1/2018 boli :   Juraj Sölský, Dušan Šúňava, Ľubo 

Mackov, 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. 24/2017 

a 25/2017 boli splnené 

 

Uznesenie č. 2/2018 – z I. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2018 – berie na 

vedomie. 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 4 : Správa o vnútornej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 

2017 

 

Starosta obce p. Štefan Benko prečítal poslancom OZ správu Hlavnej kontrolórky obce p. Ing. 

Slávky Čerpákovej za rok 2017. Táto správa tvorí súčasť zápisnice. 

 

 Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo: 

Správu Hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 

 

b) berie na vedomie: 

Správu o vnútornej kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 

 

   Uznesenie č. 3/2018 – z I. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2018  

 

K bodu č. 5: Prejednanie VZN č. 1/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

 

Starosta obce predložil p. poslancom OZ VZN č. 1/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej 

zelene. Páni poslanci nemali žiadne výhrady voči predloženému VZN. 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo: 

VZN č. 1/2018 

 

b) schvaľuje :  

VZN č. 1/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

 

    Uznesenie č. 4/2018 – z I. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2018 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č. 4/2018 boli :   Juraj Sölský, Dušan Šúňava, Ľubo 

Mackov, Ing. Pavel Španiel  

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

Starosta obce informoval p. poslancov o podanom projekte za Materskú školu už 4 krát na 

základe výzvy z Environmentálneho fondu na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ. 

Nakoľko 3 krát podané žiadosti boli neúspešné. 

 

Ďalej informoval, že výsledky za podaný projekt na Multifunkčné ihrisko ešte nie sú známe. 

Navrhol, aby sa  Materská škola začala pomaly rekonštruovať, aby sa počas prázdnin urobilo 

ústredné kúrenie, nakoľko kúriť s konvektormi je veľmi nákladné. Poslanci OZ poverili 

starostu aby oslovil firmy, ktoré následne predložia cenové ponuky na realizáciu tohto 

zámeru. 

 

Ďalej p. starosta informoval p. poslancov ohľadom účtovníctva od firmy KEO. Nakoľko 

poslancom OZ sa zdá byť suma, ktorú nám firma KEO fakturuje za vedenie účtovníctva 

značne vysoká, navrhli vstúpiť do jednania s vedením firmy KEO o výške mesačného 

poplatku, alebo poprípade vypovedanie tejto zmluvy a nájsť lacnejšie možnosti. 

 



Pán starosta spomenul aj značne poškodené tuje lesnou zverou pri Dome smútku, ktoré 

navrhoval vypíliť a následne vysadiť nové, s čím poslanci nesúhlasili a navrhli, aby sa na 

tento čas ešte upravili. 

Oznámil poslancom OZ aj fakt, že fasáda na Dome smútku je zo severnej strany znečistená 

machom.  

Pán poslanec Ľubo Mackov navrhol vyskúšať – vystriekať túto stenu vapkou poprípade 

chemicky ošetriť. 

Ďalej pán poslanec Ľubo Mackov upozornil, že priepust na ceste do cintorína je značne 

poškodená a v najbližšom čase ju treba opraviť. 

Pán Mackov ďalej navrhol vybudovať WC v pivničných priestoroch v Dome smútku, s čím 

všetci prítomní poslanci súhlasili. 

Pán poslanec Mackov ďalej oznámil prítomným p. poslancom, že vstúpil do jednania s pani 

Veterníkovou ohľadom odkúpenia časti pozemkov pod miestnou cestou do cintorína. Všetci 

prítomný poslanci s tým súhlasili. 

 

K bodu č. 7:  Záver 
 

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a aktívne vystupovanie.  

 

 

 

Zapísala : Žaneta Miháľová                                             Overili : p. Juraj Sölský 

                                                                                                        p. Ľubo Mackov 

                                                                                              

 

 

 

 

                                                   Schválil : Štefan Benko    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


