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Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  
dňa 15. decembra 2011 o 13.00 hodine v budove Svadobky. 
 
 
Prítomní:           podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                 
 
 Neprítomní:      0    
                     
                   
 

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                          
  3.  Schválenie VZN č. 1/2011 o podmienkach určovania  
     a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký  
   Mikuláš 
                    4.   Schválenie VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a poplatku  
     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
   a o ostatných poplatkoch na území obce Plavecký Mikuláš 
  5.        Rôzne 
  6. Diskusia 
  7.  Záver 
   
  
  
                   
Overovatelia: Ing. Jana Draškovičová 
   Ladislav Klíma                                    
 
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 a občanov. Oboznámila ich s programom, navrhla 
overovateľov a zapisovateľku zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 90/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 3/ 
 
 
     Starostka predložila poslancom návrh VZN č. 1/2011 o podmienkach určovania a vyberania 
dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš, kde boli zapracované ich pripomienky 
a návrhy z minulého zasadnutia OZ. Poslanci tento návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 91/2011 
 
     OZ zobralo schvaľuje VZN č. 1/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
 
     Starostka predložila poslancom návrh VZN  č. 2/2011 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o ostatných poplatkoch na území obce 
Plavecký Mikuláš, kde boli zapracované ich pripomienky a návrhy z minulého zasadnutia OZ. 
Poslanci tento návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 92/2011 
 
     OZ zobralo schvaľuje VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a o ostatných poplatkoch na území obce Plavecký Mikuláš 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 5/ 
 
 
     Starostka predložila poslancom na schválenie úhrady faktúru č. 2011/11/23 od firmy 
KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš za rekonštrukciu a zateplenie budovy ZS v Plaveckom 
Mikuláši vo výške 19.966,62 €.   
 

Uznesenie č. 93/2011 
 
     OZ zobralo schvaľuje úhradu faktúry č. 2011/11/23 od firmy KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš 
za rekonštrukciu a zateplenie budovy ZS v Plaveckom Mikuláši vo výške 19.966,62 €. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 2 
 
 

K bodu 6/ 
 
 
     V diskusii vystúpil poslanec Marián Holič, ktorý sa verejne vzdal svojej poslaneckej odmeny 
v prospech Keramického krúžku pri ZŠ v Plaveckom Mikuláši a tieto peniaze im venoval ako 
sponzorský dar na kúpu hrnčiarskeho kruhu. Tento jeho čin nasledovali i poslanci Anton 
Nemec, Ladislav Klíma, Juraj Federmayer, Peter Glajšek, Rudolf Malec a bývalá poslankyňa p. 
Mária Jeklová.  Ku dnešnému dňu sa týmto vyzbieralo na hrnčiarsky kruh celkovo už 897,05 €.  
 
 

K bodu 7/ 
 

 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila zaželaním príjemných vianočných sviatkov a všetkého dobrého 
do nového roku. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
Ing. Jana Draškovičová  ............................................ 
 
Ladislav Klíma    ............................................ 
 
 
Zapisovateľka:      
Emília Balúchová              ............................................ 
 
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 16.12.2011 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


