
Vážení páni poslanci, vážené spolupracovníčky Obecného úradu, vážení hostia. 

 

Opäť máme za sebou jeden rok z nášho spoločného štvorročného  volebného obdobia.    Či    veríme, 
alebo nie máme za sebou tretí rok našej spoločnej  práce. Dovoľte mi preto, aby som stručne zhodno- 
tila našu spoločnú prácu za rok 2013 v krátkej správe. 
 

Obecný úrad 

Na úseku administratívnych prác sa pracovníčky v roku 2013 nezmenili. Účtovníctvo, dane, poplatky, 
fakturáciu a pokladňu naďalej vykonáva pani Emília Balúchová.    Matriku, evidenciu     obyvateľstva, 
mzdy, stavebnú agendu, sociálnu agendu, životné prostredie, CO a inú administratívnu prácu vykoná- 
va  pani Júlia Jeklová. 
Manuálne práce či už v budove Obecného úradu, svadobke, KD a po celej dedine   vykonávajú   pani 
Vlasta Dulanská a pani Helena Kovárová. V tomto roku k nim pribudol pán Ján Hutera, ktorého  sme  
zamestnali prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, nakoľko sa   zmenili 
podmienky pre prijatie občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Prijatý je na 9 mesiacov a  za celú 
túto dobu nám budú preplácať jeho mzdu do výšky 80 %. Takto isto sme prijali pomocnú pracovníčku 
do Materskej školy – pani Vieru Vargovú. Pani Vargová je prijatá na 4 hodiny. Aj jej mzdu nám preplá- 
cajú do výšky 80 % počas 9 mesiacov. 
Každý rok sa konajú nejaké voľby. V tomto roku sme zabezpečovali dve kolá do VÚC. Volili sme si žu- 
pana a poslancov do BSK. Prvé kolo sa konalo 9. novembra 2013 a druhé 23.novembra 2013. Voľby 
sme zvládli bez problémov a patrili sme k prvým, ktorí  odovzdali  zápisnicu a výsledky v   Malackách. 
V tomto roku sme ukončili práce na miestnych cintorínoch, čo sa týka uzatvorenia nájomných zmlúv 
a zároveň sme cintorín vyčistili od ďalších starých náhrobných kameňov a pomníkov o ktoré sa nikto 
nestaral, alebo sa sami občania prihlásili, že ich chcú dať odstrániť. Všetko sme robili v zmysle záko- 
nov , na pomníkoch boli vyvesené ročné vývesky alebo sme mali písomný súhlas. Cintoríny sa takto 
vyčistili a dostali novú tvár. Zároveň sme získali niekoľko nových hrobových miest. To že sa cintorín  
aspoň trochu mení je i skutočnosť, že sa pravidelne kosí,  vyhrabuje a vynáša sa   pravidelne odpad. 
Na cintoríne sme zároveň vysadili novú lipu, ktorú sme dostali od MAS PODHORAN, za to že  sme  sa 
zapojili do akcie „Čistý chotár“. Pri lipe je kameň na ktorom bude umiestnená tabuľka, ktorá hovorí 
prečo sa lipa sadila. / Tabuľku sme v týchto dňoch obdržali/ Keď už hovoríme o cintoríne musím spo- 
menúť, že v tomto roku sa ošetrili všetky okná, dvere, parapety na dome smútku.        Na oknách sa 
poopravovalo gitovanie, okná a dvere sa natreli luxolom. Tiež sa vyčistili všetky ríny od nánosov ne- 
čistôt, pretože cez ríny už neodtekala voda. 
 
 
Tok finančných prostriedkov v roku 2013 cez projekty 
 
O prvé financie sme sa pokúsili cez BSK.    Počas celého  roka sme na   BSK podali štyri projekty. 
1/ Vypracovali sme projekt Deti SR – budúcnosť našej obce  a získali sme 500.-€ . Akcia sa  uskutočni- 
     la pri príležitosti stavania máje, kedy všetky deti, ktoré sa narodili v roku 1993, kedy vznikla  SR ,            
obdržali sošku anjela a keramickú misku a boli zapísané do pamätnej knihy obce. 
2/ Druhým projektom bola žiadosť o finančné prostriedky na rekonštrukciu vykurovania telocvične 
     v budove Základnej školy. Boli sme úspešní a získali sme 5 500.- €. Rekonštrukcia nás stála celkom 
     9 667,70 €. Rozdiel, ktorý bol medzi dotáciou sme zaplatili z obecného rozpočtu. 
3/ Tretím úspešným projektom cez BSK bol projekt Naša škôlka- náš kraj. Hneď ako sme sa dozvedeli      
     o skutočnosti, že je možnosť získať finančné prostriedky z BSK na rozšírenie kapacity, neváhali sme     
a vypracovali projekt. Získali sme 1 800.- €   na rozšírenie priestorov a zakúpenie troch ks  detských     
palónkov. Tri deti, ktoré boli pôvodne prijaté len na pol dňa tak môžu navštevovať škôlku celý deň. 



4/Štvrtým projektom cez BSK bol projekt – Informačné značenie obce Plavecký Mikuláš. Žiaľ tento 
    bol neúspešný. 
 
V žiadostiach a projektoch sme pokračovali a z Ministerstva vnútra SR sme získali 3 000.- € na rekon- 
štrukciu spoločného vojnového hrobu 16-tich padlých občanov. Celková rekonštrukcia bola 3 750.- € 
pretože bola podmienka, že 20% finančných prostriedkov musí byť z obecného rozpočtu. Celý pomník 
je nový, ohrádka je vyčistená od dlhoročných nánosov a navozený je nový štrk.   
 
Prostredníctvom programu MUNICIPALITY – Interný  program  spoločnost i Eustream a Nadácie SPP 
sme vypracovali projekt na opravu strechy na kultúrnom dome. Boli sme úspešní a už teraz vieme, že 
nám bolo schválených 8 000.- €. Do prác sa pustíme hneď na jar ako nám to dovolí počasie a po výbe- 
rovom konaní na dodávateľa prác. 
 
Na Okresný úrad v Bratislave – odbor školstva sme podali dve žiadosti na havarijnú situáciu kúrenia 
v budove ZŠ a na havarijnú situáciu okien  v  budove ZŠ. Po overení  si  situácie konkrétnym pracov- 
níkom z Okresného úradu sme dostali odpoveď, že naše žiadosti boli postúpené na Ministerstvo škol- 
stva SR.  Žiadosti majú hodnoty  40 115.- € a 52 000.- €.  
 
Keď hovoríme o škole tu treba spomenúť, že sme vypracovali projekt „ Refundácia nákladov na 
vzdelávanie učiteľov“ a získali sme 1 242.- €. 
 
Komunálna poisťovňa vyhlásila súťaž- Ako sa zmenila naša obec za posledných 20 rokov. Aj do tejto 
súťaže sme sa zapojili. No 3 000.- € sme nezískali. Z televíznej reklamy vieme, že úspešná bola obec 
Župkov. 
Na Environmentálny fond na Ministerstve životného prostredia máme podaný projekt v oblasti rozvo- 
ja odpadového hospodárstva . Hodnota projektu je 36 000.- €. Žiadame v ňom o domáce kompostéry 
na biologický odpad a jeden ks štiepkovač. 
Na  tento fond sme znovu dali žiadosť na kanalizáciu a čističku odpadových vôd. V žiadosti žiadame 
o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1 151 039,54 € -  v roku 2013 nám financie nepridelili. 
 
Za najväčší úspech roku 2013 môžeme považovať „Rekonštrukciu garáže na Hasičskú zbrojnicu“ – I. 
etapa. 
V tejto čast,i kedy sme budovu dostali pod strechu, sú vo vnútri hotové sociálne zariadenia, sprchy, 
dlažby, obklady, elektrina , voda a omietky. Podali sme žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 
na PPA na Ministerstvo pôdohospodárstva. Finančné prostriedky vo výške 61 253,40 € nám boli pri- 
písané na účet. Rozdiel medzi faktúrou, ktorá bola vo výške 80 616,46 € sme uhradili z obecného roz- 
počtu. V jarných mesiacoch roku 2014 urobíme všetko preto, aby sa na budove dokončilo zateplenie, 
fasáda a urobila úprava okolia.  
 
No nielen za finančné prostriedky získané na základe žiadostí sme zveľaďovali našu obec. Skutočnosť, 
že sme v roku 2012 získali v internetovom hlasovaní titul NAJ obec 2012 nás zaväzovalo k tomu, že 
sme neustále udržiavali obec v čistote a poriadku. Z tohto dôvodu sme na ulici Záhumnie skrášlili časť 
pri kontajneroch kde sme osadili hliníkovú informačnú tabulu a urobili parkovú úpravu, aby si občania 
aj trochu uvedomili, že nie všetky verejné priestranstvá sú na parkovanie a neporiadok. Ďalej    sme 
dali  zhotoviť  drevenú  informačnú tabuľu na križovatku oproti benzínovej pumpe. Počas roka sme 
vyčistili priekopy a jarky od dlhoročných nánosov, neustále kosili a vyhrabovali verejné priestranstvá. 
Za finančné prostriedky z rozpočtu obce boli v budove školy vymenené osvetlenia v dvoch triedach a  
v školskej jedálni a v  školskom klube detí boli urobené nové podlahy. Na každé jedno dieťa, ktoré 
nastúpilo v školskom roku 2013/2014 do našej školy boli schválené finančné prostriedky 30.-€  na ná- 
kup školských potrieb. Takto  sme  chceli motivovať rodičov, aby nedával i svoje deti predčasne do 
iných škôl. Pretože odchodom  každého  žiaka prichádzame o veľké finančné  prostriedky. V areály 
školy boli poopravované tiež asfaltové chodníky a v priestoroch MŠ bolo vybudované oddelenie – 



IZOLAČKA pre prípadné umiestnenie chorých detí kým si ich vyzdvihnú rodičia. Konečne sa poda- 
rilo dokončiť ALTÁNOK – trieda v prírode, ktorú sme slávnostne otvorili na začiatku šk. roka. Jeho 
dokončenie sa podarilo vďaka príspevkom od občanov a sponzorskému daru – krytiny na strechu. 
Zakúpili sme nový sporák do svadobky a chladničku na Obecný úrad. Začiatkom roka 2013 nastala 
havarijná situácia v kúrení v budove OÚ a museli sme zakúpiť nový kotol a vo vestibule bol pridaný 
jeden radiátor. Výmena kotla a práce s tým spojené mali hodnotu  3 145.- € 
Priestranstvo pred Obecným úradom sme skrášlili drevenou sochou sv. Mikuláša, ktorý je patrónom 
obce. Socha bola zaplatená z finančného výťažku I. obecnej zabíjačky. Drevo sme dostali od spoločen- 
stva urbarialistov. 
 
Aj v roku 2013 sme sa všetci spoločne venovali športu, kultúre, turistike a iným spoločenským 
aktivitám. K športovcom, hasičom, turistom, pribudla nová organizácia JEDNOTA Dôchodcov, ktorej 
predsedom sa po náhle zosnulom pánovi Antonovi Obetzhauserovi  stal pán ing. Ján Sivčo. 
Naši členovia DHZ reprezentovali obec na rôznych súťažiach, folklórna skupina LIBUŠA reprezentovala 
nielen obec ale aj MAS PODHORAN na Agrokomplexe v Nitre, na slávnostiach v Sološnici. Spevácka 
skupina MIKULAŠANKA vystupovala na prehliadke v Pezinku a radosť rozdávali aj dôchodcom v obci 
Jablonové. Obe skupiny vystupovali spoločne v Senici pri nakrúcaní relácie TV Šláger. Počas celého 
roku máme možnosť tráviť sobotné či nedeľné popoludnia na miestnom ihrisku kde športový klub 
Záhorák pripravuje či už majstrovské alebo rôzne priateľské futbalové zápasy a turnaje, k mužským 
turnajom pribudli aj ženské turnaje. 
V tomto roku sme zorganizovali stretnutie majiteľov traktorov a traktorových kosačiek, živú krížovú 
cestu, Dožinky spojené s pečením koláčov, Deň matiek, posedenie s dôchodcami, míľu pre mamu, 
prišiel k nám Mikuláš a urobili sme II. mikulášsku zabíjačku. Stretli sme sa  na  bále  u  pani starostky, 
darcovia krvi mali možnosť zúčastniť sa odberu krvi, ktorý organizujú manželia    Janka   a    Jožko 
Poláčkoví za organizáciu DHZ. Pri DHZ musím spomenúť ich účasť na záchranných prácach počas 
záplav v obci Devín kde nezištne pomáhali za čo boli i ocenení u ministra vnútra pána Kaliňáka. 
15. septembra sme pripravili malú púť ku kaplnke pri bývalej farme, nakoľko pracovníci OÚ túto 
malú, skromnú  a už takmer zabudnutú kaplnku očistili, vylíčili a skrášlili jej okolie. 
Pri organizovaní kultúrnych podujatí treba spomenúť, že dva krát v roku majú občania   možnosť  
navštíviť  Radošinské divadlo v Bratislave, ktoré pravidelne organizuje člen folklórnej skupiny 
Libuša  pán Jaroslav Nemec. 
No niektoré tradičné podujatia v roku 2013 chýbali, a to preto, že tí ktorí si ich do kultúrneho kalen- 
dára dali ich z nejakých dôvodov nepripravili. Mali sme chudobnejšie prázdniny, pretože nebolo pose- 
denie pri živej hudbe a pečenej rybe, či neuskutočnilo sa ukončenie prázdnin pre deti. No i napriek to- 
mu patrí všetkým, ktorí venujú svoj voľný čas týmto ušľachtilým činnostiam veľká vďaka . A najväčšou 
odmenou im je účasť ostatných spoluobčanov na všetkých podujatiach. 
 
Obecné zastupiteľstvo a komisie pri OZ 
 
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2013 zišlo 6 krát. V mesiaci jún sa vzdala poslaneckého mandátu pani 
ing. Janka Draškovičová a na miesto nej zložil poslanecký sľub pán Jozef Chudý.  Na zasadnutiach sa 
riešili mnohé problémy, prerokúvali rôzne žiadosti občanov, určovalo sa čo treba v obci rozvíjať, kde 
sa s našou činnosťou ďalej uberať. Pri OZ  pracovali veľmi aktívne všetky komisie, či už to je stavebná, 
kultúrna, komisia životného prostredia, sociálno-zdravotná, športová. Každý poslanec je členom nie- 
ktorej komisie a tam vlastne rozvíja svoju činnosť. A cez komisie sa potom riešili problémy aj na OZ. 
Podarilo sa nám nájsť kronikárku, ktorá dopísala obecnú kroniku za roky 1999 – 2012. Kronikárkou sa 
stala ing. Jana Válková. Žiaľ roky pred rokom 1999 nevieme zabezpečiť, pretože veľa archívneho ma- 
terialu sa skartovalo alebo odovzdalo do štátneho archívu v Modre. Po dvoch neúspešných   rokoch 
vykupovania pozemkov na IBV Záhumnie v III. a IV. etape sme sa rozhodli pre iný spôsob, a to sú tzv. 
Jednoduché pozemkové úpravy. Boli by sme veľmi radi keby sa JPÚ podarili zrealizovať, aby sa celá  
výstavba na Záhumní mohla postupne realizovať.   
 



Stav obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš 
 
 K 1.januáru 2013 sme mali 720 obyvateľov. Narodili sa nám tri detičky – Paulínka Hurbanová, 
Floriánko Ďurica a Nicolka Horváthová.     Opustilo nás však osem občanov – Juliana Jehlárová, 
Mária Petrášová,  Anton Obetzhauser,  Zdenko Hološka,  Peter Kiripolský, Jozef Trusina , Emília 
Peterková a Jozef Chudý. Zaznamenali sme však aj prihlásenie a odhlásenie občanov. K 15.12.2013 
máme 727 obyvateľov. 
Nedá mi nespomenúť deň  a tým bol 23.august 2013 kedy sme mali 735 obyvateľov. No tento stav   
trval len niekoľko dní. 
O tom, že v obci žije stále trvalo veľa občanov, ktorí sa z rôznych príčin nechcú prihlásiť k trvalému 
pobytu, a tak pripravujú obec o značné finančné prostriedky som sa už veľa krát zmieňovala. 
 
Vážení páni poslanci, spolupracovníčky, vážení hostia. 
 
Čas veľmi rýchlo plynie a takmer všetci sa sťažujeme na  jeho nedostatok. Aj mi sme všetko nestihli 
urobiť. Je toho ešte veľa, no na každú činnosť sú potrebné aj finančné prostriedky. A v mnohých prí- 
padoch nie malé. Teší ma však skutočnosť, že obec Plavecký Mikuláš k dnešnému   dňu  nie je zadl- 
žená  . Splatili sme  poslednú splátku  úrokov za nákupné stredisko kde sídli COOP Jednota vo výške  
3 319,40 €.  Vrátili sme pôžičku vo výške 30 000.- € firme Tinama , ktorú sme mali za účelom zaplate- 
nia faktúry Hasičskej zbrojnice.  
 
Na záver mi dovoľte ešte raz všetkým,  či už poslancom OZ, členom  komisií,  darcom krvi, členom 
spoločenských organizácií, ale aj všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli rozvoju 
našej obci, či už prácou, dobrou radou alebo aj finančnými prostriedkami srdečne poďakovať. Do no- 
vého roku 2014 Vám želám všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a lásku. Pohodu na pracoviskách 
a tiež v kruhu svojich rodín. Aby sme do posledného volebného roku 2014 vykročili touto správnou 
nohou, plní  elánu a optimizmu. 
 
Ešte raz Vám všetkým úprimne ďakujem. 
 
 
 
V Plaveckom Mikuláši, 16.12.2013                                                    Hlavatá Marta - starostka 


