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Obec Plavecký Mikuláš 
Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom 
Mikuláši, dňa 30. apríla 2012 o 18.00 hodine v zasadačke 
Obecného úradu. 
 
Prítomní:            podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                  p. Klíma prítomný až od bodu 7 

 
 Neprítomní:      0 
                     
                   

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov   
    zápisnice a kontrola plnenia uznesení 
                3.  Správa nezávislého audítora o overení  
    účtovnej závierky obce k 31.12.2011 
                    4.   Schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2011 
   5.     Schválenie Výročnej správy obce k 31.12.2011 

   6. Správa nezávislého audítora o overení  
    výročnej správy obce k 31.12.2011 

   7.  Schválenie Štatútu obce Plavecký Mikuláš 
   8.  Rôzne 
   9.  Diskusia 
   10.  Záver 
   
                    
Overovatelia: Juraj Federmayer 

   Anton Nemec                                    
 
Zapisovateľka:  Emília Balúchová 
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K bodu 1/ 
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. 
Privítala prítomných poslancov. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov 
a zapisovateľku zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
 
Uznesenie č. 108/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 2/ 
 
     Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o splnených 
a rozpracovaných uzneseniach. 
 
 Uznesenie č. 31/11 - dlh p. Ivan Roman nespláca, požiadal o ukončenie nájmu  
                   z budovy bývalej STS k 31.3.2012 
       Poslanci sa dohodli, že p. Romanovi pošleme už poslednú výzvu 
       na úhradu všetkých nedoplatkov do 14 dní, ak nezaplatí,  
       pošleme platobný príkaz na súd a dopočítajú sa mu i úroky  
       z omeškania.  
 Uznesenie č. 99/12 - splnené  
 Uznesenie č. 100/12 - splnené 
 Uznesenie č. 101/12 - splnené  
 Uznesenie č. 102/12 - splnené 
 Uznesenie č. 103/12 - splnené 
 Uznesenie č. 104/12 - splnené  
 Uznesenie č. 105/12  - splnené 
 Uznesenie č. 106/12  - splnené 
 Uznesenie č. 107/12  - splnené – zmluva medzi obcou Plavecký Mikuláš a manželmi  
      Jarábkovými je podpísaná bez akýchkoľvek podmienok  
      a odkladného účinku a je podaná na zápis do katastra   
      nehnuteľností v Malackách 
 

Uznesenie č. 109/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 
 



 3 

 

K bodu 3/ 
 
     Starostka obce predložila poslancom Správu nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky k 31.12.2011, v ktorej je uvedené stanovisko audítora: „Podľa nášho názoru, účtovná 
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie  obce Plavecký Mikuláš k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné 
toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“ 
Audit účtovnej závierky robila spoločnosť RVC Senica, M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica. 
 
 

Uznesenie č. 110/2012 
 
     OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2011. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 
k 31.12.2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok 2011 sú v súlade so zákonom 
o účtovníctve. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš 
k 31.12.2012, ktorý bol 14 dní zverejnený. OZ prerokovalo tento Záverečný účet obce, kde 
schvaľuje použitie prebytku vo výške 21 541,06 € na tvorbu rezervného fondu. 
 

Uznesenie č. 111/2012 
 
     OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
     OZ schvaľuje použitie prebytku vo výške 21 541,06 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na tvorbu rezervného fondu vo výške 
21 541,06 €. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 5/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Výročnú správu obce Plavecký 
Mikuláš k 31.12.2011. 
 

Uznesenie č. 112/2012 
 
     OZ schvaľuje Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2011. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
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                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

K bodu 6/ 
 
     Starostka obce predložila poslancom na schválenie Dodatok správy audítora o overení 
súladu Výročnej správy obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2011, v ktorom je uvedené stanovisko 
audítora: „Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Plavecký 
Mikuláš poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej 
závierke k 31. decembru 2011, a sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov.“ 
Audit súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou robila spoločnosť RVC Senica, M. Nešpora 
925/8, 905 01  Senica. 
 
 

Uznesenie č. 113/2012 
 
     OZ berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy obce Plavecký 
Mikuláš s účtovnou závierkou. Účtovné informácie uvedené vo Výročnej správe obce Plavecký 
Mikuláš poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej 
závierke k 31.12.2011, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
     Starostka ďalej predložila k schváleniu úhradu faktúr za vykonaný audit spoločnosťou RVC 
Senica, s. r. o., M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica. 
      
 

Uznesenie č. 114/2012 
 
     OZ schvaľuje úhradu faktúry č. 12400110 od RVC Senica, s. r. o. za audit účtovnej závierky za 
rok 2011 v sume 758,08 €. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 1 
 
 
 

Uznesenie č. 115/2012 
 
     OZ schvaľuje úhradu faktúry č. 12400111 od RVC Senica, s. r. o. za audit súladu výročnej 
správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2011 v sume 84,00 €. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 1 
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K bodu 7/ 
 
     Starostka obce predložila poslancom na schválenie nový Štatút obce Plavecký Mikuláš, 
ktorý bolo nutné vypracovať z dôvodu niekoľkých zmien. Štatút obce bol 14 dní zverejnený 
a 1.5.2012 nadobúda účinnosť. 
      
 

Uznesenie č. 116/2012 
 
     OZ schvaľuje Štatút obce Plavecký Mikuláš, ktorý nadobúda účinnosť 1.5.2012 a týmto sa ruší 
Štatút obce Plavecký Mikuláš zo dňa 29.6.2007. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 8/ 
 
     Dňa 19.4.2012 zasadala stavebná komisia, kde starostka informovala členov, že je 
podpísaná zmluva so združením PODHORAN na Rekonštrukciu budovy Obecného úradu 
v Plaveckom Mikuláši. Členovia však skonštatovali, že telekomunikačný stĺp, ktorý stojí na 
parkovisku pri OÚ bude po rekonštrukcii pôsobiť nielen rušivo, ale bude obmedzené i jedno 
parkovacie miesto. preto požiadali starostku, aby zistila možnosti prekládky tohto stĺpa. 
Starostka o tomto všetkom informovala poslancov. Po rozhovoroch s pracovníkom 
spoločnosti Slovak Telekom zistila, že stĺp môžeme dať preložiť, ale na vlastné náklady, čo 
bude stáť bez zemných prác cca 800 – 1 000 €. Poslanci sa dohodli, že takáto prekládka je 
možná, s tým, že sa uskutoční pri zemných prácach na rekonštrukcii parkoviska, t. j. toto 
telekomunikačné vedenie sa preloží do zeme. 
 
 

Uznesenie č. 117/2012 
 
     OZ súhlasí, aby bola vykonaná prekládka telekomunikačného vedenia a odstránenie stĺpu tak, 
že výkopové práce sa vykonajú pri rekonštrukcii parkoviska a obec zaplatí prekládku a materiál 
v sume cca 800 – 1000 €. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

     Poslanci rozprávali o kameňoch, stromoch, kríkoch pred rodinnými domami, ale na 
verejných priestranstvách, ktoré ohrozujú cestnú dopravu. Preto požiadali starostku 
o zaslanie upozornení na odstránenie týchto prekážok všetkým občanom, ktorých sa to týka. 
 
 

Uznesenie č. 118/2012 
 
     OZ poveruje starostku obce, aby písomne upozornila jednotlivých občanov, ktorí povysádzali 
na okraj verejného priestranstva rôzne kríky, stromky a naukladali kamene, ktoré hraničia 
s okrajom miestnej komunikácie, aby tieto kamene odstránili, kríky a stromky poobrezovali, 
prípadne celé odstránili, pretože umelo zužujú miestne komunikácie a ohrozujú bezpečnosť 
cestnej premávky. Termín do 30.5.2012. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 9/ 
 
V diskusii nevystúpil nikto. 

 
 
K bodu 10/ 
 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila.. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
Juraj Federmayer      _________________________ 
 
Anton Nemec      _________________________ 
 
 
Zapisovateľka:      
Emília Balúchová   _________________________ 
   
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 16.5.2012 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


