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Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  
dňa 30. januára 2012 o 18.00 hodine v zasadačke 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 a 
   kontrola plnenia uznesení 
               3.  Odpredaj budovy požiarnej zbrojnice s. č. 349 na základe   
                                   vyhlásenej verejnej súťaže 
                    4.   Rôzne 
  5.        Diskusia 
  6. Záver 
    
   
  
  
                   
Overovatelia: Peter Glajšek 
   Ladislav Klíma                                    
 
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. 94/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo 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 - cesta do Mokrej doliny je od 1.4.2011 pre nákladné automobily 
       uzatvorená – zostáva v platnosti 
 Uznesenie č. 21/11 - splnené (hrnčiarsky kruh – keramická dielňa)  - hrnčiarsky kruh 
      zakúpený dňa 28.12.2011 
 Uznesenie č. 28/11 - rozpracované (vykupovanie pozemkov) 
 Uznesenie č. 31/11 - plní sa (firma STAMA, Ivan Roman) 
 Uznesenie č. 48/11  - výnimka pre ŠL SR – povolenie na vývoz dreva v lokalite Mokrá 
      dolina – v platnosti 
  Uznesenie č. 55/11 - plní sa (cintorínsky poriadok, zmluvy) 
 Uznesenie  č. 64/11 - rozpracované (pripravuje sa nový projekt na HZ) 
 Uznesenie č. 66/11 - splnené (fasáda zdravotné stredisko) 
 Uznesenie č. 68/11  - plní sa (ČOV a kanalizácia) 
 Uznesenie č. 75/11 - predaj HZ bol zverejnený na webovej stránke, 2 x v týždenníku 
      Záhorák a na obecnej informačnej tabuli. Do termínu 25.11.2011 
      sa nikto neprihlásil, preto bolo vyhlásené ďalšie kolo.  
      (viac v samostatnom bode programu) 
 Uznesenie č. 78/11 - splnené (firma STAMA, Ivan Roman odovzdala priestory  
                                                        vo dvore bývalého MNV) 
 Uznesenie č. 83/11 - splnené (vyhodnotenie uznesení) 
 Uznesenie č. 84/11 - v platnosti – VZN č. 3/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných  
      hier od 1.1.2013 
 Uznesenie č. 85/11 - splnené (VZN č. 4/2011 o výške príspevku za dieťa v MŠ, úhrada 
      nákladov v ŠKD a ŠJ) 
 Uznesenie č. 86/11  - splnené (rozpočet obce na rok 2012, návrhy na rok y2013-2014) 
 Uznesenie č. 87/11 - splnené (Správa o činnosti ZŠ) 



 3 

 Uznesenie č. 88/11 - splnené (Správa o činnosti MŠ) 
 Uznesenie č. 89/11 - splnené (p. Marcela Dolgová Café bar Modrá Lagúna bola  
      písomne vyrozumená s nesúhlasom o uzatvorení letnej terasy) 
 Uznesenie č. 90/11 - splnené  
 Uznesenie č. 91/11 - splnené (VZN č. 1/2011 – vyberanie dane z nehnuteľností) 
 Uznesenie č. 92/11 - splnené (VZN č. 2/2011 – miestne dane a poplatok za TKO) 
 Uznesenie č. 93/11 - splnené (faktúra fy. KNOSS za Zdravotné stredisko je uhradená) 
 
 

Uznesenie č. 95/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo 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/ 
 
 
     Starostka informovala poslancov o prihlásených uchádzačoch v 2. kole výzvy na odpredaj 
HZ. Prihlásil sa iba jeden záujemca. Zasadala komisia v zložení: Anton Nemec, Ing. Stanislav 
Sýkora, Jozef Oravec st., Ing. Marcel Šeliga a Vlasta Dulanská. Táto komisia otvorila obálku, 
v ktorej bol ako záujemca uvedený p. Vladimír Jarábek a ponúknutá suma za HZ je 11.000 €. 
Komisia navrhla poslancom odpredať budovu Hasičskej zbrojnice p. Jarábkovi. 
Poslanci tento návrh prijali ale s podmienkou, že do kúpno-predajnej zmluvy sa zakomponuje, 
že DHZ bude môcť používať túto Hasičskú zbrojnicu až do chvíle, kým nebude postavená 
nová, a preto sa taktiež do tohto termínu odkladá aj platba za túto budovu. 
 
 

Uznesenie č. 96/2012 
 
     OZ súhlasí s odpredajom Hasičskej zbrojnice p. Vladimírovi Jarábkovi, za navrhnutú sumu 
11.000,00 €, na základe Kúpnopredajnej zmluvy s odkladným účinkom plnenia.  
     OZ týmto poveruje starostku vypracovaním tejto zmluvy a jej podpisom. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
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     Starostka predložila poslancom cenovú ponuku  Ing. Stanislava Sýkoru na vypracovanie 
projektovej dokumentácie v sume 5.950,00 €. 
  
 

Uznesenie č. 97/2012 
 
     OZ súhlasí s cenovou ponukou Ing. Stanislava Sýkoru na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 4/ 
 
 
     Starostka predložila poslancom žiadosť p. Ladislava Klímu na prenájom dvora pri býv. 
MNV. Nakoľko p. Ivan Roman tieto priestory vypratal, poslanci s touto žiadosťou súhlasili. 
 

Uznesenie č. 98/2012 
 
     OZ súhlasí so žiadosťou p. Ladislava Klímu na prenájom dvora pri býv. MNV.  
     OZ poveruje starostku vypracovaním nájomnej zmluvy a jej podpisom. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 1 
 
 
 

 
     Starostka oboznámila poslancov s Ohlásením drobnej stavby, ktoré si podali Lesy SR, š.p. 
na rekonštrukciu lesnej cesty.  OZ odporučilo vrátiť im toto Ohlásenie späť s tým, aby sa 
obrátili na stavebný úrad.  
 
     Na základe predloženého prehľadného rozpočtu od Ing. Stanislava Sýkoru na 
„Rekonštrukciu garáže na hasičskú zbrojnicu“ sa obecné zastupiteľstvo dohodlo, že verejná 
súťaž sa vyhlási len na hrubú stavbu. 
      
 
 

K bodu 5/ 
 
 
     V diskusii nevystúpil nikto. 
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K bodu 6/ 
 

 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
Peter Glajšek      ............................................ 
 
Ladislav Klíma    ............................................ 
 
 
Zapisovateľka:      
Emília Balúchová                ........................................... 
   
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 9.2.2012 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


