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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

25. mája 2015 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Federmayer Juraj 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2014 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

6.  Schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2014 

7. Schválenie Výročnej správy obce k 31.12.2014 

8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2014 

9. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2014 

10. Schválenie Zásad o hospodárení s majetkom obce 

11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

12. Rôzne 

 - úhrada faktúr 

13. Diskusia 

14. Záver 

          

              
Overovatelia: Glajšek Peter 

   Klíma Ladislav 

                                    

Zapisovateľka:  Emília Balúchová 
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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. 

 
Uznesenie č. 25/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia, overovateľov 
zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   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. 279/14 - splnené (inventúra vykonaná – po vykonaní návrhov na vyradenie alebo 
preradenie sa budú prejednávať) 
Uznesenie č. 285/14 - zostáva v platnosti (zubná ambulancia) 
Uznesenie č. 7/15 - splnené (zápis do kroniky za rok 2014) 
Uznesenie č. 8/15 - splnené (audit verejného osvetlenia je doručený) 
Uznesenie č. 11/15 - predaj obecného pozemku manželom Slivkovým sa uskutočnil, 
vyrozumenie o zápise v KN ešte nie je uskutočnené 
Uznesenie č. 14/15 - splnené (program, overovatelia a zapisovateľka minulého OZ) 
Uznesenie č. 15/15  - splnené (vyhodnotenie uznesení) 
Uznesenie č. 16/15  - splnené (správa hlavného kontrolóra) 
Uznesenie č. 17/15 - splnené (umiestnený stávkový automat v pohostinstve) 
Uznesenie č. 18/15 - totožné s uznesením č. 11/15 
Uznesenie č. 19/15 - splnené (úhrada fa Viliam Tarkoš) 
Uznesenie č. 20/15 - splnené (úhrada fa RM Gastro – Nové Mesto nad Váhom) 
Uznesenie č. 21/15 - splnené (úhrada fa KNOSS s. r. o., Plavecký Mikuláš) 
Uznesenie č. 22/15  - splnené (mzda starostky – neschválený) 
Uznesenie č. 23/15  - splnené (mzda starostky – schválený) 
Uznesenie č. 24/15  - splnené (mzda hlavného kontrolóra) 
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Uznesenie č. 26/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. 
 
Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 

 
     Účtovníčka obce predložila poslancom Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2014. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 27/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie Správu Ústrednej 
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2014. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 5/ 
 
     Hlavný kontrolór obce predložil poslancom Stanovisko k Záverečnému účtu. Hlavný kontrolór 
nemá námietky k Záverečnému účtu k 31.12.2014.  
 
 

Uznesenie č. 28/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie Stanovisko hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu obce k 31.12.2014. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 6/ 

 
    Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš 
k 31.12.2014. Prebytok rozpočtu bol zistený vo výške 73 351,96 €. Z tohto prebytku sa vylučujú 
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku vo výške 20 000,00 €. Tvorbu rezervného fondu za rok 2014 navrhujeme vo 
výške 53 351,96 €. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice. 
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Uznesenie č. 29/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Záverečný účet obce a celoročne 
hospodárenie bez výhrad. 
     Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
za rok 2014 bol vo výške 73 351,96 €. 
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: 
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 20 000,00 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom 
roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
     Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške         
53 351,96 €. 
 
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 7/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Výročnú správu obce k 31.12.2014. Táto 
výročná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 30/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Výročnú správu obce k 31.12.2014. 
 
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 8/ 

 
Účtovníčka obce predložila poslancom Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2014. Audit vykonala spoločnosť RVC Senica, n. o., Senica. Kópia 
audítorskej správy tvorí prílohu zápisnice. 

 
 
Uznesenie č. 31/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2014. Účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné 
toky za rok 2014. 
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Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 9/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom Správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej 
správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014. Kópia audítorskej správy tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 32/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu nezávislého audítora 
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2014. 
                        
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 10/ 
     
     Starostka obce predložila poslancom na schválenie Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Plavecký Mikuláš, ktoré nadobudne účinnosť 15-tym dňom od schválenia OZ. Tieto zásady tvoria 
prílohu zápisnice. 
                
 

 Uznesenie č. 33/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Plavecký Mikuláš, ktoré nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od schválenia obecným 
zastupiteľstvom. 
Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady hospodárenia s majetkom obce Plavecký Mikuláš zo 
dňa 15.10.2012. 
                        
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
     
 

K bodu 11/ 
 
      Na zasadnutí stavebnej komisie boli prítomní zástupcovia firmy ENERCONSULT, s.r.o., ktorí 
prišli ponúkať rekonštrukciu verejného osvetlenia. Priniesli i návrh koncesnej zmluvy, ktorou by 
bola táto rekonštrukcia financovaná. Svietidlá vyrába firma TESLUX. Starostka mala do dnešného 
dňa skúsiť zistiť ohlasy na toto osvetlenie v iných obciach, v ktorých už táto firma rekonštrukciu 
vykonala. Starostka preto informovala poslancov o zistených skutočnostiach. Zatiaľ si tieto 
svietidlá obce chvália. Pracovník spoločnosti ENERCONSULT, s.r.o. priniesol na obecný úrad  
skúšobné svetlo, ktoré p. Glajšek namontuje na stĺp pred dom pána Floriána Zahradníka. Do 
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budúceho zastupiteľstva si poslanci premyslia návrhy spoločnosti ENERCONSULT, s.r.o., a aj si 
preštudujú koncesnú zmluvu. 
 

 

K bodu 12/ 
 
 Starostka predložila poslancom na schválenie úhrad nasledovné faktúry: 
a) Juraj Chudý, Plavecký Mikuláš 283, faktúra č. 20150001, suma: 10 000,00 € 
- záloha na materiál pre akciu „Modernizácia športového areálu Plavecký Mikuláš“ 
 
b) Jarábek Vladimír – AUTODOPRAVA, Plavecký Mikuláš 69, faktúra č. 05/2015, suma: 1 008,00 € 
- zimná údržba ciest a dovoz posypového materiálu za obdobie december 2014 až február 2015 
 
c) autronic s. r. o., Nová 366, Závažná Poruba, faktúra č. 14_1510345, suma 4 219,20 € 
- zariadenie do Hasičskej zbrojnice (stoly a stoličky). Na toto zariadenie obec dostala dotáciu vo 
výške 2 000,00 € z Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
 

Uznesenie č. 34/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry od Juraj Chudý, Plavecký 
Mikuláš 283, faktúra č. 20150001 v sume 10 000,00 € - záloha na materiál pre akciu „Modernizácia 
športového areálu Plavecký Mikuláš“ 
                        
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 35/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry od Vladimír Jarábek – 
AUTODOPRAVA, Plavecký Mikuláš 69, faktúra č. 05/2015 v sume 1 008,00 € - zimná údržba ciest 
a dovoz posypového materiálu za obdobie december 2014 až február 2015. 
                        
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 36/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry od firmy autronic s. r. o, 
Nová 366, Závažná Poruba, faktúra č. 14_1510345 v sume 4 219,20 € - zariadenie do Hasičskej 
zbrojnice. 
                        
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
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 Na Obecný úrad v Plaveckom Mikuláši bola doručená žiadosť Lenky Kubisovej, Plavecký 
Mikuláš 295, ktorá žiada obec o sponzorský príspevok na akciu Malokarpatský kros, 2. ročník, 
ktorý sa bude konať dňa 8.8.2015 v Plaveckom Mikuláši. Lenka Kubisová je organizátorka 
tejto akcie. Poslanci sa dohodli na príspevku 200,00 €. Suma jej bude zaslaná na číslo účtu 
uvedené v žiadosti. 

 

Uznesenie č. 37/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje príspevok vo výške 200,00 € na akciu 
„Malokarpatský kros“, ktorej organizátorka je Lenka Kubisová. 
                        
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
 Ďalej starostka informovala poslancov o jej rokovaní s detskou lekárkou MUDr. Monikou 

Markovičovou ohľadom možnosti detskej ambulancie v Plaveckom Mikuláši aspoň 1 x 
v týždni, vo štvrtok, kedy MUDr. Hudecová ordinuje v Sološnici. Žiaľ, MUDr. Markovičová 
tento návrh odmietla, nakoľko bude chodiť 3 roky každý štvrtok do školy. 

 
 
 V nedeľu bola v Kultúrnom dome oslava Dňa Matiek. Starostka pochválila p. Petra Glajšeka 

za dobrú organizáciu, nakoľko p. Glajšek je nový predseda Sociálno-zdravotnej komisie a toto 
bola jeho prvá akcia. Pri tejto príležitosti sa poslanci Rudolf Malec a Peter Glajšek vyjadrili, že 
je nutné vymeniť na WC okná, KD je treba vymaľovať a zamurovať alebo vymeniť za okno 
dvere nad balkónom, ktoré sú tam zbytočné. Poslanci sa zhodli, že v Kultúrnom dome je 
treba opraviť viac vecí, preto poverili starostku a p. Ladislava Klímu, aby do Kultúrneho domu 
išli na obhliadku a všetky zistené nedostatky zapísali, aby sa mohla dať vypracovať približná 
cena nutných opráv. 

 
 
 Starostka vyhodnocovala prácu komisií pri OZ za prvých 5 mesiacov v roku. Komisia ŽP 

a dopravy a Komisia verejného poriadku zatiaľ v tomto roku nemá žiaden záznam, preto 
starostka vyzvala predsedov týchto komisií o kontrolu obce. Ide napr. o kontrolu verejných 
priestranstiev, či nie je niekde nejaká čierna skládka odpadu a podobne. 

 
 
 Ďalej starostka informovala poslancov, že od 1.6.2015 bude na obci pracovať cez ÚPSVaR, 

pán Milan Roman. Mzdové náklady nám bude ÚPSVaR preplácať vo výške 80 %. Pani Helene 
Kovárovej končí dňa 31.5.2015 9 mesačné obdobie zamestnania sa na obci. Starostka 
oboznámila poslancov, že sa hľadajú ďalšie možnosti zamestnania. 

 
 
 Ďalej poslanci riešili nutnosť dopravného značenia v obci. Poslanec Juraj Federmayer má 

predložiť predbežný návrh umiestnenia konkrétnych dopravných značiek, aby sa zbezpečnila 
doprava v našej obci. Tento návrh sa dá na posúdenie Dopravnému inšpektorátu 
v Malackách. 
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K bodu 13/ 
     
     V diskusii nevystúpil nikto. 
 

K bodu 14/ 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť a pozvala ich na oslavy Dňa detí, ktoré organizuje Komisia školstva, mládeže 
a telovýchovy, dňa 30.5.2015 na školskom dvore. 

 
 
Overovatelia zápisnice:   

Glajšek Peter      _________________________ 

 

Klíma Ladislav     _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová    _________________________ 

       

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 1.6.2015 
 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


