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Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  
dňa 25. júla 2011 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu 
 
 
Prítomní:           podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                 
 Neprítomní:      1 (Jeklová)    
                                       
 
 

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  
                                   kontrola plnenia uznesení 

 3.  Vyhodnotenie výberu poplatkov za psov, popolnice a dane  
             z nehnuteľností 

                    4.   Správa o nedokončených stavbách na IBV Záhumnie 
 I. a II. etapa 

  5.        Výberové konanie na riaditeľku MŠ Plavecký Mikuláš 
                    6.   Rôzne 
           7. Diskusia 
  8.   Záver 
   
           
           
 
 
Overovatelia: Marián Holič  
                                  Anton Nemec 
 
 
Zapisovateľka:  Emília Balúchová 
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K bodu 1/ 
    
 
     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. 58/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice 
i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 2/ 
 
     Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o splnených 
a rozpracovaných uzneseniach.  
 
 Uznesenie č. 236/10 – nadstavba hasičskej zbrojnice – rozpracované 
       Starostka informovala poslancov o situácií  nášho projektu  
                                                         podaného cez PODHORAN, peniaze sme zatiaľ nedostali, lebo  
                                                         všetky projekty kontrolujú na ministerstve a nakoľko je tam  
                                                         veľa projektov  a málo pracovníkov, stále nie sú niektoré  
                                                         schválené. Poslanci sa dohodli s Ing. Šeligom, že skúsi zistiť, či by   
                                                         sme prišli o peniaze, keby sme zmenili celý projekt.  

                 P. Federmayer navrhol predať jestvujúcu hasičskú zbrojnicu  
                 a postaviť novú na mieste býv. STS – ky. Peniaze z predaja by sa   
                 spolu s dotáciou získanou cez PODHORAN použili na výstavbu   
                 novej zbrojnice. P. Klíma oboznámil prítomných, že odpredaj HZ   
                 sa už riešil, ale nakoniec sa to zamietlo, lebo hasiči nesúhlasili.  

 Uznesenie č. 245/10 – dlažobné kocky sa postupne rozpredávajú (Občianska iniciatíva,  
                                                         ktorá realizuje projekt Studničky na Libuši sa definitívne  
                                                         rozhodla kocky neodobrať) 
 Uznesenie č. 295/10 – cesta do Mokrej doliny je od 1.4.2011 pre nákladné automobily  

    uzatvorená  - zostáva v platnosti 
 Uznesenie č. 21/11   – rozpracované (hrnčiarsky kruh – keramická dielňa) 
 Uznesenie č. 28/11   – rozpracované (vykupovanie pozemkov) 
 Uznesenie č. 31/11   -  plní sa podľa dohody (f. STAMA Ivan Roman) 
 Uznesenie č. 36/11   – plní sa  (GP a Zmluva predložená na OZ 25.7.2011 
 Uznesenie č. 46/11   – je v platnosti (výmena okien na školskom byte) 
 Uznesenie č. 48/11   – výnimka pre ŠL SR – povolenie na vývoz dreva v lokalite Mokrej  
                                                         doliny – v platnosti 
                                Starostka predložila poslancom list o nepridelení finančných  

prostriedkov na rekonštrukciu cesty do Mokrej doliny pre rok     
2011 zo strany Lesov SR Banská Bystrica. 

 Uznesenie č. 49/11 -   splnené 



 3 

 Uznesenie č. 50/11 -   splnené 
 Uznesenie č. 51/11 -   splnené 
 Uznesenie č. 52/11 -   splnené 
 Uznesenie č. 53/11 -   splnené 
 Uznesenie č. 54/11 -   splnené 

Uznesenie č. 55/11 -   plní sa (výňatok z prevádzkového poriadku sa bude spolu  
  so zmluvami o prenájme hrobového miesta doručovať každému  
  na podpis, je na internetovej stránke obce a taktiež bol už    
  niekoľko  krát hlásený v MR) 

 Uznesenie č. 56/11 -   Pani Kovárová Terézia stiahla výpoveď, ktorá bola neplatná.  
  Zmluva o prenájme priestorov kde majú spolu s pani Kočíškovou  
  Máriou predajňu zostáva naďalej v platnosti. 

 Uznesenie č. 57/11 -   splnené 
 
 

Uznesenie č. 59/2011 
 
     OZ zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Ich 
plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Nakoľko doteraz nebolo schválené uznesenie o odpredaji stavebného pozemku p. Tarabovi 
s úplnými údajmi o pozemku (číslo parcely, výmera) dala starostka poslancom schváliť 
uznesenie v znení potrebnom pre zápis do katastra nehnuteľností. 
 

Uznesenie č. 60/2011 
 
     OZ schvaľuje na základe GP č. 17/2011, ktorý zhotovila firma AREA, s. r. o., Geodetická 
spoločnosť, Sabinovská 10, 821 02  Bratislava predaj parcely číslo 700/107, ktorá vznikla 
prerozdelením parciel č. 700/107, 700/113 a 700/118 vo výmere 937 m2 pre Peter Taraba, 
bytom Plavecký Mikuláš č. 188 v cene, ktorá bola stanovená pri predaji pozemkov v II. etape 
IBV zvýšenej o 20 %, t. j. v cene 3,19 € za m2. 
    OZ tento predaj schvaľuje v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa 
paragrafu 9a, odst. 8, písm. e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že kupujúci Peter Taraba 
je mladý, aktívny občan obce Plavecký Mikuláš, plánuje si založiť rodinu a v obci Plavecký 
Mikuláš sa trvalo usadiť, čím podporí rast počtu obyvateľov obce Plavecký Mikuláš. 
 
Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 3/ 
 
     Starostka s účtovníčkou informovali poslancov o výbere peňažných prostriedkov za 
poplatky za vývoz TKO a za daň z nehnuteľností k 25.7.2011. 
Ku dňu 25.7.2011 nám ostáva ešte vyinkasovať: 

a)  poplatok za TKO v sume 777,50 € a 
b) daň z nehnuteľností v sume 25.286,53 € (táto je rozdelená do viacerých splátok, preto 

je suma vysoká) 
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K bodu 4/ 
 
Starostka informovala poslancov o stave v neskolaudovaných stavbách postavených v I. a II. 
etape IBV Záhumnie. Počet stavieb, ktoré mali byť už dávno skolaudované a nie sú je 21! Preto 
starostka vyzve všetkých majiteľov týchto stavieb, aby prišli na obecný úrad vysvetliť prečo 
ešte nemajú skolaudované a niektorí aj napriek tomu bývajú. V prípade, že i po stretnutí 
nepríde k náprave, bude obecný úrad nútený pristúpiť k sankciám. 
 
 
 

K bodu 5/ 
 
     Starostka informovala poslancov o konkurze na miesto riaditeľky MŠ v Plaveckom 
Mikuláši. Na konkurz sa písomne prihlásili 2 uchádzačky:  
p. Lýdia Bartošová, Plavecký Mikuláš a 
p. Martina Janečková, Rohožník. 
Obe uchádzačky sú písomne vyzvané na doloženie chýbajúcich dokumentov. Keď tieto 
predložia, uskutoční sa ďalšie kolo výberového konania už za ich osobnej prítomnosti. 
 
 
 

K bodu 6/ 
 
     MUDr. Hartiníková s manželom Mgr. art. Hartiníkom si podali na obecný úrad žiadosť 
o informáciu, či má obec do budúcnosti zámery s pozemkom na p. č. 5453/2 – orná pôda, 
ktorý je vo vlastníctve SPF. Nakoľko tento pozemok susedí s ich pozemkami, majú záujem 
o jeho odkúpenie. Poslanci sa zhodli, že o tento pozemok obec nemá a ani nebude mať záujem. 
Preto im starostka v tomto zmysle i odpovie. 
 
     Ďalej starostka informovala poslancov o doručenej žiadosti p. Viliama Záviša, Prievaly 
o predbežné vyjadrenie k výstavbe rodinného domu na par. č. 233 a 234, čo je dvor v blízkosti 
rodinného domu, v ktorom so svojou rodinou býva.  Poslanci k tomuto nemali námietky. 
Pánovi Závišovi sa môže zaslať predbežné súhlasné stanovisko na výstavbu rodinného domu. 
 
     Starostka informovala poslancov o probléme s financovaním merača rýchlosti na hlavnej 
ceste. Nadácia Allianz totiž nedá na tento radar žiadne peniaze a obec nemá finančné 
prostriedky, ktoré by mohla do tohto investovať. Tento merač stojí až 2.600 €. Keďže bola naň 
sľúbená dotácia a tá nie je, poslanci navrhli radar zdemontovať.  
 
      
 

K bodu 7/ 
 
V diskusii vystúpila p. Romanová s dotazom, či vie obecný úrad, že po dedine chodia 
zástupcovia rôznych energetických spoločností a ponúkajú ľuďom lacnejšiu elektriku či plyn. 
Odpovedali sme, že každý z nich sa prišiel na obecný úrad zahlásiť, a každého sme vyhlásili 
v MR a taktiež sme si prefotili potrebné doklady. 
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K bodu 8/ 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
Marián Holič        ............................................ 
 
Anton Nemec                                        ............................................ 
 
 
 
Zapisovateľka:      
 
Emília Balúchová               ............................................ 
 
 
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 26.7.2011 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


