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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

 
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

26. februára 2013 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                   
Neprítomní: Ing. Jana Draškovičová 
 Rudolf Malec 
                                                               
Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola  
    plnenia uznesení 
                3.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
   4.  Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku  
    inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2012 
   5.  Zahájenie rekonštrukcie garáže na Hasičskú zbrojnicu 
   6.  Schválenie návrhu VZN č. 1/2013 o oplotení rodinných domov 
    v obci Plavecký Mikuláš 
   7.    Rekonštrukcia kúrenia v budove obecného úradu 
   8.    Schválenie príspevku na školské potreby pre žiakov  
    v Základnej škole v Plaveckom Mikuláši v šk. roku 2013/2014 
   9.    Rôzne: 
    - žiadosť firmy TIPSPORT SK, a. s. Žilina na prevádzkovanie 
       kurzových stávok v Pohostinstve Alžbetkinová 
    - úhrady faktúr 
    - projekty cez BSK 
    - sťažnosti občanov ohľadom divej zvery na cintoríne 
   10. Diskusia a záver 
                      
Overovatelia: Juraj Federmayer 
   Marián Holič                                    

 

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. 163/2013 
 
     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 2/ 

 
     Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o splnených 
a rozpracovaných uzneseniach.  
 
   Uznesenie č. 295/10 – dopravné značenie do Mokrej doliny je zmenené na trvalé 
 Uznesenie č. 28/11 – zostáva v platnosti – výkup pozemkov (nové možnosti budem  
  informovať na OZ) 
 Uznesenie č. 31/11 – 27.12.2012 uhradil 200 € dlh zostáva 173,20 (STAMA Ivan Roman), 
  tento zostatok sa uvádza aj v inventúre k 31.12.2012 
 Uznesenie č. 55/11 – zostáva v platnosti (nájomné zmluvy za hrobové miesta) 
 Uznesenie č. 68/11 – 30.10.2012 je potvrdený príjem žiadosti o finančné prostriedky  
  z Environmentálneho fondu pre rok 2013 na budovanie ČOV a kanalizácie  
 Uznesenie č. 84/11 – uznesenie je splnené, automat je odmontovaný 
 Uznesenie č. 122/12 – zmluva s PPA na min. pôdohospodárstva je podpísaná a stavba je 
  odovzdaná firme TINAMA, s. r. o., Bratislava, aby začala s jej realizáciou 
 Uznesenie č. 133/12 – zostáva v platnosti (pán Slezák prisľúbil osobnú návštevu obce,  
  nakoľko pri realizácii projektovej dokumentácie vznikli nové problémy) 
 Uznesenie č. 138/12 – splnené inventúra je vykonaná 
 Uznesenie č. 144/12 – splnené (vyhodnotenie uznesení z minulého OZ) 
 Uznesenie č. 145/12 – splnené (Správa o činnosti v MŠ) 
 Uznesenie č. 146/12 – splnené (Správa o činnosti v ZŠ) 
 Uznesenie č. 147/12 – splnené (VZN č. 1/2012) 
 Uznesenie č. 148/12 – splnené (VZN č. 3/2012) 
 Uznesenie č. 149/12 – splnené (schválený rozpočet na rok 2013) 
 Uznesenie č. 150/12 – splnené (schválený viacročný rozpočet) 
 Uznesenie č. 151/12 – splnené (viď – uznesenie č. 84/11) 
 Uznesenie č. 152/12 – splnené (Martin Vrba zmena na katastri) 
 Uznesenie č. 153/12 – splnené (zmluva s manželmi Jarábkovými na ŠB vypracovaná na  
  dobu neurčitú) 
 Uznesenie č. 154/12 – splnené (program minulého zastupiteľstva) 
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 Uznesenie č. 155/12 – splnené (VZN č. 2/2012) 
 Uznesenie č. 156/12 – splnené (VZN č. 4/2012) 
 Uznesenie č. 157/12 – splnené (VZN č. 5/2012) 
 Uznesenie č. 158/12 – splnené (VZN č. 6/2012) 
 Uznesenie č. 159/12 – splnené (správa starostky o činnosti) 
 Uznesenie č. 160/12 – splnené (použitie rezervného fondu) 
 Uznesenie č. 161/12 – splnené (zmena rozpočtu) 
 Uznesenie č. 162/12 – splnené (protest prokurátora) 
  
  
 

Uznesenie č. 164/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo 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 3/ 

 
     Hlavný kontrolór obce predniesol svoju Správu o kontrolnej činnosti, ktorá je prílohou tejto 
zápisnice. 
 

Uznesenie č. 165/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje správu hlavného kontrolóra tak, ako bola 
prednesená. 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     P. Balúchová, ako predseda Ústrednej inventarizačnej komisie predniesla správu Ústrednej 
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2012. Táto 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
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Uznesenie č. 166/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie správu Ústrednej 
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzku a rozdielov k 31.12.2012. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 5/ 

 
     Starostka oboznámila poslancov o odovzdaní budovy STS fy. TINAMA, s. r. o., Bratislava, ktorá 
v najbližšej dobe začne túto budovu rekonštruovať na hasičskú zbrojnicu. Starostka už podpísala 
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na projekt 
„Rekonštrukcia garáže na Hasičskú zbrojnicu“ 
 
 

K bodu 6/ 
 
 
      Starostka s poslancami prerokovávali Návrh VZN č. 1/2013 o spôsobe oplocovania pozemkov, 
na ktorých sú rodinné domy. Poslanci tento návrh schválili bez pripomienok. 
 
 

Uznesenie č. 167/2013 
 
     OZ v Plaveckom Mikuláši prerokovalo Návrh VZN č. 1/2013 obce Plavecký Mikuláš o spôsobe 
oplocovania pozemkov, na ktorých sú rodinné domy,  v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice a 
schvaľuje Návrh VZN č. 1/2013 obce Plavecký Mikuláš o spôsobe oplocovania pozemkov, na 
ktorých sú rodinné domy, v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 7/ 
 
     Starostka informovala poslancov o prevedenej rekonštrukcii kúrenia v budove Obecného úradu, 
nakoľko sa pokazil plynový kotol. Pri výmene kotla sa prišlo na to, že je nutné vymeniť i ventile na 
všetkých radiátoroch v budove. Do vestibulu sa pridal jeden nový radiátor, keďže do teraz tam 
žiaden nebol a vplyvom nízkych vonkajších teplôt sa na stenách schodiska vytvárala námraza 
a v horných rohoch pleseň. 
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K bodu 8/ 

 
     Starostka s poslancami rokovali o schválení príspevku na školské potreby pre žiakov ZŠ. Tento 
návrh bol prednesený na stretnutí rodičov, učiteľov a zástupcov obce, ktoré sa konalo 17.1.2013 
v Základnej škole v Plaveckom Mikuláši. 
 
 

Uznesenie č. 168/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje príspevok pre školský rok 2013/2014 
žiakom, ktorí budú navštevovať 1., 2., 3., a 4. ročník Základnej školy v Plaveckom Mikuláši. Ide cca 
o 30 € na dieťa. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9/ 

 
     Starostka predložila poslancom na schválenie žiadosť spoločnosti TIPSPORT SK, a. s., Žilina, na 
prevádzkovanie kurzových stávok v Pohostinstve Alžbetkinová. 

 

      
 

Uznesenie č. 169/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok 
v Pohostinstve Alžbetkinová firmou TIPSPORT SK, a. s., Žilina. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 

 
 

     Ďalej starostka predložila poslancom na schválenie úhrady faktúr: 
 

a) firma ORGOŇ s. r. o., Bratislava v sume 2.165,24 € za výmenu plynového kotla v budove 
Obecného úradu v Plaveckom Mikuláši, 

b) firma ORGOŇ s. r. o., Bratislava v sume 979,90 € za výmenu radiátorových ventilov 
v budove Obecného úradu v Plaveckom Mikuláši, 

c) firma Jarábek Vladimír – AUTODOPRAVA, Plavecký Mikuláš v sume 1.176,00 € za čistenie 
a úpravu obecných komunikácií 

d) firma KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš v sume745,92 € za opravu poškodených stien okolo 
výdajných okienok v Školskej jedálni v Plaveckom Mikuláši. 
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Uznesenie č. 170/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje  úhrady nasledovných faktúr: 

a) firma ORGOŇ s. r. o., Bratislava v sume 2.165,24 € za výmenu plynového kotla v budove 
Obecného úradu v Plaveckom Mikuláši, 

b) firma ORGOŇ s. r. o., Bratislava v sume 979,90 € za výmenu radiátorových ventilov 
v budove Obecného úradu v Plaveckom Mikuláši, 

c) firma Jarábek Vladimír – AUTODOPRAVA, Plavecký Mikuláš v sume 1.176,00 € za čistenie 
a úpravu obecných komunikácií. 

 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 171/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s úhradou faktúry firmy KNOSS, s. r. o., 
Plavecký Mikuláš v sume745,92 € za opravu poškodených stien okolo výdajných okienok v Školskej 
jedálni v Plaveckom Mikuláši. 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 1 
 

    
     Starostka predložila poslancom na schválenie žiadosť p. Márie Alžbetkinovej o odkúpenie 
pozemku na p. č. 2/1 (verejné priestranstvo pred Pohostinstvom) o výmere 19,5 m2. 
Poslanci sa s pani Alžbetkinovou, ktorá bola na OZ prítomná, porozprávali a vysvetlili jej aké je 
zložité odpredať obecný pozemok, nakoľko sa musí vyhlásiť verejná súťaž, a tak nie je isté, či by 
tento pozemok neodkúpil niekto iný. Musela by dať vypracovať geometrický plán, ktorý by si 
musela sama zaplatiť, nakoľko obec tento pozemok predať nepotrebuje. Na základe vypovedaných 
skutočností, poslanci túto žiadosť zamietli.  
 
      

Uznesenie č. 172/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku na p. č. 
2/1 o výmere 19,5 m2 pani Márii Alžbetkinovej. 
 
Hlasovanie:  z 5  prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
     Starostka informovala poslancov o podaných projektoch na Bratislavský samosprávny kraj, a to: 

a) na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole v Plaveckom Mikuláši 
b) na kultúrnu akciu pod názvom:  „DETI SR - Budúcnosť našej obce"    
c) na zhotovenie informačných (smerových) tabúľ v obci Plavecký Mikuláš 
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     O úspešnosti resp. neúspešnosti týchto projektov budeme informovať na budúcom zasadnutí 
OZ. 
 
 
     Starostka pozvala na toto zasadnutie OZ i zástupcov Poľovníckeho združenia v Plaveckom 
Mikuláši, nakoľko sa na obecnom úrade sťažujú občania na divú zver na cintoríne. 
Prišli p. Peter Kovár a p. Vít Záhradník. Vysvetlili, že nakoľko je táto zima naozaj veľmi chladná a je 
priveľa snehu, zver nemá v lese dostatok potravy a preto schádza nižšie, dokonca niekedy až do 
centra obce. Bohužiaľ, sa s tým nedá nič robiť. Zver nie je nikoho majetkom. Názory občanov, že 
zver je premnožená a mali by ju začať strieľať vyvrátili tým, že zver nie je premnožená, ale hladná, 
a aj keby bola premnožená, obci ani v jej blízkom okolí nemôžu zo zákona strieľať, cintorín nie je 
poľovný pozemok. A naviac teraz sa zvera ani strieľať nemôže. Preto navrhli, že uložia do okolia 
cintorína tzv. odpudzovače zvery, ktoré by mali byť účinné aspoň proti srnkám. Oplotenie cintorína 
pletivom by v tomto prípade vôbec nepomohlo, nakoľko pletivo zver podlezie. Cintorín  dokonca 
ani neleží na obecnom pozemku, ale na pozemku cirkvi, preto obec zo Zákona o obecnom zriadení 
nesmie investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku. A keby aj mohla, tak len so súhlasom 
cirkvi a tiež Pamiatkového úradu SR, nakoľko Kostol sv. Mikuláša, múr okolo tohto kostola 
a Kaplnka sv. Floriána sú Národnou kultúrnou pamiatkou. 
 
 

 

K bodu 10/ 
 
     V diskusii vystúpil p. Imrich Ťažký, ktorý sa prišiel informovať, prečo sa ani po jeho 
upozorneniach stále nevyrezal krík pred domom p. Rudolfa Juríka, ktorý bráni vo výhľade na cestu 
v smere do Mokrej doliny a cez tento krík nie je vidno, či ide z doliny nejaké auto, alebo nie a hrozí 
tam dopravná nehoda. Tento krík zavadzia p. Ťažkému i pri výjazde z jeho garáže. Pán Jurík tam 
namiesto vyrezania kríka prisadil ďalšie stromy – borovicu a tuju. Ďalej sa pýtal, či si p. Jurík podal 
žiadosť o drobnú stavbu na mostík, ktorý si postavil pri potoku Libuša, z bočnej strany k domu č. 77 
a či si podal žiadosť o výrub stromu, nakoľko pri tomto dome zrezal plodnú hrušku.  
Poslanci poverili starostku aby vyššie uvedené riešila v rámci svojich kompetencií.  
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončila.  
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Overovatelia zápisnice:   
Juraj Federmayer     _________________________ 
 
Marián Holič      _________________________ 
 
 
Zapisovateľka:      
Emília Balúchová    _________________________ 
       
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 8.3.2013 
 

 

 

 

 

 

 

        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


