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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

26. októbra o 18.00 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní:  

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Voľba hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš 

5.  Inventarizácia majetku obce za rok 2015 – stanovenie 

komisií 

6.  Návrh rozpočtu na roky 2016-2017-2018 

7. Rôzne  

   - informácie o podaných žiadostiach na Environmentálny 

fond 

 - informácie o výberovom konaní na dodávateľa prác na 

rozšírenie verejného vodovou I. etapa 

8. Diskusia 

9. Záver 

         

              
Overovatelia: Ing. arch. Igor Krist 

   Ing. Radovan Ščepka 

                                    

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.. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov a zapisovateľku 
zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
 
Uznesenie č. 54/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia, overovateľov 
zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                    za: 7   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), nahrádza ho uznesenie č. 48/15 
Uznesenie č. 188/13 - ostáva v platnosti (JPÚ v lokalite Záhumnie) 
Uznesenie č. 285/14 - zostáva v platnosti (zubná ambulancia) 
Uznesenie č. 41/15 - koncesná zmluva je podpísaná, zverejnená (na základe rozhovoru so 

zástupcom firmy prebieha kontrola svetiel, samotné práce budú trvať cca 3 
dni) 

Uznesenie č. 43/15 - splnené (havarijný stav podláh v ZŠ je odstránený, podlahy sú hotové, na 
základe získaných informácií od učiteliek a rodičov sú všetci veľmi spokojní) 

Uznesenie č. 44/15  - splnené (program z minulého zasadnutia OZ) 
Uznesenie č. 45/15  - splnené (vyhodnotenie uznesení z minulého zasadnutia OZ) 
Uznesenie č. 46/15 - splnené (vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce) 
Uznesenie č. 47/15 - plní sa (jedna zmluva kde aj obec vykúpila pozemky sa práve podpisuje) 
Uznesenie č. 48/15 - plní sa (výber na dodávateľa prác na rozšírenie verejného vodovodu je  

hotový) 
Uznesenie č. 49/15 - splnené (všetky faktúry sú uhradené) 
Uznesenie č. 50/15 - splnené (zoznam mužov obce nahlásených na vojenskú správu) 
Uznesenie č. 51/15  - splnené (výpovede nájomcom na zdravotnom stredisku) 
Uznesenie č. 52/15  - splnené (program, overovatelia a zapisovateľka z mimoriadneho zasadnutia 

OZ) 
Uznesenie č. 53/15  - splnené (totožné s uznesením č. 41/15, koncesná zmluva na realizáciu 

modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci 
Plavecký Mikuláš so spoločnosťou TESLUX, s. r. o., Ferienčíková 18, 811 08  
Bratislava, bola podpísaná) 
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Uznesenie č. 55/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 

 
     Dňa 21.9.2015 vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 46/2015 voľbu hlavného 
kontrolóra obce Plavecký Mikuláš. Žiadosti – písomné prihlášky mali kandidáti predložiť do 
12.10.2015 na Obecný úrad v Plaveckom Mikuláši. Na zasadnutí OZ dňa 21.9.2015 si poslanci určili 
3-člennú komisiu, ktorá zasadala dňa 14.10.2015. Na tomto stretnutí otvorili doručené obálky 
a skontrolovali či žiadosti kandidátov spĺňajú všetky náležitosti. Do voľby hlavného kontrolóra sa 
prihlásil iba 1 uchádzač, Ing. Marcel Šeliga, Plavecký Mikuláš. 
Na návrh poslanca Juraja Federmayera sa poslanci v súlade s § 18a ods. 3 zákona 369/1990 Zb. 
uzniesli na spôsobe voľby hlavného kontrolóra – tajné hlasovanie a potom v takomto upravenom 
spôsobe hlasovania zvolili hlavného kontrolóra obce. 
 
 

Uznesenie č. 56/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši v súlade s § 18a ods. 3 zákona 369/1990 Zb. 
upravuje spôsob voľby hlavného kontrolóra na tajné hlasovanie. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 2   zdržal sa: 1  
 
 
 

Uznesenie č. 57/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši v tajnom hlasovaní zvolilo za hlavného kontrolóra 
obce Plavecký Mikuláš Ing. Marcela Šeligu. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0   zdržal sa: 3 
 
 

K bodu 5/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie zloženie inventarizačných komisií 
a oboznámila ich s termínmi inventarizácie. Všetkým boli odovzdané Príkazy štatutárneho zástupcu 
na vykonanie inventarizácie, menovacie dekréty i povinnosti DIK a ÚIK. 
Fyzická inventarizácia prebehne v termíne od 2.11.2015 do 30.11.2015 
Ústredná inventarizácia prebehne v termíne od 4.12016 do 8.1.2016 
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Zloženie komisií je nasledovné: 
I. DIK:  predseda: Peter Glajšek 
  členovia: Júlia Jeklová, Juraj Federmayer, Martin Kovár a Jozef Poláček 

Inventarizácia obecného úradu, priľahlých skladových priestorov a požiarnej 
zbrojnice 

 
II. DIK:  predseda: Rudolf Malec 
  členovia: Vlasta Dulanská, Ing. Radovan Ščepka a Ing. arch. Igor Krist 

Inventarizácia Svadobky, kultúrneho domu, domu smútku a budovy zdravotníctva 
 
 
III. DIK: predseda: Ladislav Klíma 

členovia: Emília Balúchová, PaedDr. Viera Provazníková, Lýdia Bartošová 
a Elena Rečná 

Inventarizácia základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a telovýchovnej 
jednoty 

 
ÚIK:  predseda: Emília Balúchová 
  členovia: Marta Hlavatá, Júlia Jeklová a Ing. Marcel Šeliga 

porovnanie stavov fyzickej inventarizácie so zostatkami podľa evidencie 
v inventúrnych knihách, inventarizácia pohľadávok, cenín, finančných zostatkov, 
záväzkov,... 

 
 

Uznesenie č. 58/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje stanovenie komisií za účelom vykonania 
inventarizácie majetku a záväzkov obce ku dňu 31.12.2015. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 6/ 

 
    Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie NÁVRH rozpočtu na roky 2016-2018. Tento 
návrh bol prerokovaný a bude zverejnený na pripomienkovanie spôsobom v obci obvyklým. Na 
ďalšom zasadnutí bude na základe prípadných pripomienok znovu prerokovaný. Tento návrh tvorí 
prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 59/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje NÁVRH rozpočtu na roky 2016-2017-
2018, ktorý bude zverejnený na pripomienkovanie spôsobom v obci obvyklým. 
 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 7/ 
 
 Starostka informovala poslancov o opätovne podaných žiadostiach na Environmentálny 

fond, a to: 
1. Žiadosť na kompostéry 
2. Žiadosť o rekonštrukciu budovy býv. MNV 

 

 
 Starostka informovala poslancov o tom, že dňa 15.10.2015 prebehlo výberové konanie na 

dodávateľ prác na rozšírenie verejného vodovodu v časti Bariny. Výberové konanie vyhral 
pán Peter Stachovič, Malacky s cenou 13.186,07 eur 

 
 
 Ďalej starostka informovala poslancov, že 23.10.2015 bolo zasadnutie komisie kvôli 

jednoduchým pozemkovým úpravám. Týmto zasadnutím sa môžu vydať ďalšie verejné 
vyhlášky, ktoré jednoduché pozemkové úpravy posunú zasa o niečo ďalej. 
 

 
 Na zasadnutí sa riešila i dopravná situácia v obci. Firma HoLBa-SK, s. r. o., Stupava vypracuje 

kompletný passport dopravného značenia v obci a na návrh pána Ladislava Klímu sa dá 
vypracovať projektová dokumentácia na vybudovanie chodníka od Svadobky po súpisné číslo 
325, p. Peter Kiripolský, aby sa zabezpečila bezpečnosť detí a ostatných občanov, ktorí 
tadiaľto prechádzajú. 

 
 

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

Ing. arch. Igor Krist      _________________________ 

 

Ing. Radovan Ščepka     _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová     _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 27. októbra  2015 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


