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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

12. august 2015 o 19.00 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Ladislav Klíma 

 Ing. arch. Igor Krist 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Informácie o priebehu JPÚ na IBV Záhumnie 

5.  Rekonštrukcia verejného osvetlenia – návrh koncesnej 

zmluvy 

6.  Schválenie Štatútu komisie verejného poriadku obce 

Plavecký Mikuláš 

7. Rôzne a diskusia 

8. Záver 

         

              
Overovatelia: Juraj Federmayer 

   Rudolf Malec 

                                    

Zapisovateľka:  Emília Balúchová 

 

 

K bodu 1 a 2/ 
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. Privítala 
prítomných poslancov i ostatných hostí. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov 
a zapisovateľku zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 
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Uznesenie č. 38/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia, overovateľov 
zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 3/ 

 
     Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
 
Uznesenie č. 133/12 - ostáva v platnosti  (vodovod na Bariny) 
Uznesenie č. 188/13 - ostáva v platnosti (JPÚ v lokalite Záhumnie) 
Uznesenie č. 285/14 - zostáva v platnosti (zubná ambulancia) 
Uznesenie č. 11/15 - predaj obecného pozemku manželom Slivkovým sa uskutočnil, zápis          
do katastra nehnuteľností bol vykonaný 
Uznesenie č. 26/15 - splnené (vyhodnotenie uznesení z minulého OZ) 
Uznesenie č. 27/15  - splnené (správa ústrednej inventarizačnej komisie) 
Uznesenie č. 28/15  - splnené stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu) 
Uznesenie č. 29/15 - splnené (schválený Záverečný účet) 
Uznesenie č. 30/15 - splnené (schválená Výročná správa) 
Uznesenie č. 31/15 - splnené (správa nezávislého audítora) 
Uznesenie č. 32/15 - splnené (súlad medzi účtovnou závierkou a Výročnou správou) 
Uznesenie č. 33/15 - splnené (Zásady hospodárenia s majetkom obce) 
Uznesenie č. 34/15  - splnené (úhrada faktúry) 
Uznesenie č. 35/15  - splnené (úhrada faktúry) 
Uznesenie č. 36/15  - splnené (úhrada faktúry) 
Uznesenie č. 37/15  - splnené (príspevok 200 eur na športovú akciu Malokarpatský kros bol 
uhradený) 
 

Uznesenie č. 39/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 

 
     Dňa 25.6.2015 sa konalo pracovné stretnutie poslancov OZ s Ing. Rastislavom Holičom – 
geodetom, ktorý na tomto pracovnom stretnutí prestavil 3 varianty (č. 1, 2 a3) predbežného 
rozdelenia - umiestnenia pozemkov vrátanie ciest na IBV Záhumnie. Ing.  Holič bol prítomný i na 
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dnešnom zasadaní. Predstavil tu ďalšie 3 varianty (č. 4, 5 a 6). Poslanci odsúhlasili návrh varianty č. 
4 a šírku ciest 11 m. Všetky varianty sú prílohou zápisnice. 

 
Uznesenie č. 40/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje na základe predložených variant č. 1-6 
pre umiestnenie pozemkov a ciest na IBV Záhumnie, variantu č. 4 a šírku ciest 11 m. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 5/ 
 
     Poslanci OZ dostali v predstihu návrh koncesnej zmluvy od spoločnosti ENERCONSULT, s. r. o., 
na rekonštrukciu verejného osvetlenia. K tejto zmluve predniesli poslanci ešte niekoľko výhrad. 
Poverili starostku uzavretím tejto zmluvy, avšak až po odstránení týchto výhrad. 
 

Uznesenie č. 41/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši poveruje starostku obce uzavretím koncesnej 
zmluvy so spoločnosťou ENERCONSULT, s. r. o., v zmysle predloženej ponuky, s tým, že koncesionár 
bude súhlasiť s výhradami, ktoré boli prednesené obecným zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 6/ 

 
    Predseda komisie na ochranu verejného poriadku, p. Martin Kovár predniesol poslancom na 
schválenie Štatút komisie verejného poriadku obce Plavecký Mikuláš. Poslanci tento štatút 
odsúhlasili. Je prílohou zápisnice. 

 
Uznesenie č. 42/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Štatút komisie verejného poriadku obce 
Plavecký Mikuláš. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 
 
     Starostka predložila poslancom cenovú ponuku firmy LINEA, s. r. o., na rekonštrukciu podlahy 
chodieb a schodiska v budove Základnej školy v Plaveckom Mikuláši, a to z dôvodu, že už 
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niekoľkokrát bolo vytknuté obecnému úradu bezpečnostným technikom, že tieto podlahy sú 
nevyhovujúce. Nakoľko obec získala finančné prostriedky z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., a to dividendy v hodnote 2.012,20 eur a očakáva vrátenie preplatkov za energie, hlavne za 
plyn, nakoľko je viditeľná úspora plynu po rekonštrukcii kotolne a výmene okien oproti 
predchádzajúcim rokom, chceli by sme tieto finančné prostriedky využiť na rekonštrukciu týchto 
podláh. 
 

Uznesenie č. 43/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rekonštrukciu podláh chodieb a schodišťa 
v budove Základnej školy v Plaveckom Mikuláši na základe predloženej cenovej ponuky. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 
 Starostka informovala poslancov, že od 24.8.2015 do 4.9.2015 bude čerpať riadnu 

dovolenku, preto ju v týchto dňoch bude zastupovať p. Ladislav Klíma, ktorý bol zvolený za 
jej zástupcu. 

 
 
 V diskusii vystúpil poslanec pán Juraj Federmayer, ktorý sa pýtal starostky, či má vedomosť 

o tom, prečo nie je k dnešnému dňu odstránená časť oplotenia na RD Mgr. Denisy 
Holubekovej, č. d. 381, a to tak ako jej to bolo v minulom období určené... Starostka 
odpovedala, že túto vec prešetrí. 

 
 

K bodu 8/ 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť.  
 
Overovatelia zápisnice:   

Juraj Federmayer      _________________________ 

 

Rudolf Malec      _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová     _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 13. augusta 2015 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


