
OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

         z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                 
        dňa  30. augusta 2011  o 19.00  hodine v zasadačke obecného úradu 
 

 
Prítomní :   podľa pripojenej  prezenčnej listiny 

                   bolo prítomných  7 poslancov ( tj. všetci poslanci) 

                   + kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga 

                    

 

Program: 
   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení 
3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslankyne pani Márie Jeklovej 

a zloženie sľubu nastupujúceho poslanca 
4. Prehodnotenie projektu Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice 

podaného cez MAS PODHORAN 
5. Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska 
6. Príprava projektovej dokumentácie na ČOV a kanalizáciu v obci 
7. Rôzne  
8. Diskusia 
9. Záver 

 

 

 
Overovatelia :  Ladislav Klíma 

                           Juraj Federmayer                          

 

 

 

Zapisovateľka : Júlia Michalíková 

 

 

 

 

 

 



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 zasadnutia, navrhla 

overovateľov a zapisovateľku zápisnice. 

      Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 

Uznesenie  č. 61/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice 

a zapisovateľku. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za : 7                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ o splnených a rozpracovaných uzneseniach, 

ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice : 

 Uzn. č. 236/10 Nadstavba hasičskej zbrojnice – rozpracované. 

 Uzn. č. 245/10 Odpredaj dlažobných kociek – splnené. 

 Uzn. č. 295/10 Uzatvorenie Mokrej doliny pre nákladné mot. vozidlá – zostáva 

v platnosti. Povolenia výnimky vydáva starostka obce. Značka je rešpektovaná.  

 Uzn. č. 21/11 Nákup hrnčiarskeho kruhu pre keramickú dielňu – rozpracované 

 Uzn. č. 28/11 Výkup pozemkov na III. etape IBV Záhumnie – rozpracované. 

 Uzn. č. 31/11 Nájomné za priestory firma STAMA – Ivan Roman – plní sa podľa 

dohody. 

 Uzn. č. 36/11 Odpredaj pozemku P.Tarabovi na výstavbu rodinného domu - splnené  

 Uzn. č. 46/11 Výmena okien na školskom byte – splnené 

 Uzn. č. 48/11 Výnimka pre ŠL SR – povolenie na vývoz dreva v lokalite Mokrej 

doliny – ostáva v platnosti 

 Uzn. č. 55/11 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 niekoľkokrát hlásený v MR – plní sa 

 Uzn. č. 60/11 – plní sa (všetky doklady sú na Katastri v Malackách) 

 Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

 

Uznesenie  č. 62/2011 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí.  Plnenie uznesení schvaľuje. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za : 7                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

K bodu 3/ 
      Starostka oboznámila poslancov, že dňa 04.08.2011 doručila na obecný úrad svoju 
žiadosť o uvoľnenie z funkcie poslankyne - Mária Jeklová. Taktiež sa vzdáva členstva 
v sociálno-zdravotnej komisii. Starostka túto žiadosť poslancom prečítala.  Dôvodom sú 
rodinné dôvody a prenechanie poslaneckej funkcie mladšej generácii, pretože p. Jeklová 
je na starobnom dôchodku. Náhradným poslancom sa stal p. Peter Glajšek.  



Ten zložil sľub do rúk starostky p. Marty Hlavatej. Sľub potvrdil svojím podpisom a z rúk 
starostky prevzal Osvedčenie o náhradníkovi. 
Pri tejto príležitosti starostka poďakovala p. Jeklovej za doterajšiu spoluprácu. 
 

K bodu 4/                 
      Starostka informovala poslancov, že nastali nové nepredvídané skutočnosti ohľadom 

financovania projektu „Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice“ podaného cez MAS 

Podhoran. I keď je nenávratný finančný príspevok v sume 66.400,-€ na tento projekt už 

prisľúbený, zmluva je pripravená k podpisu. Podľa tejto zmluvy musí obec vyfinancovať 

počas realizácie projektu celú stavbu podľa rozpočtu, ktorý je 127.000,-€ . Obec tieto 

finančné prostriedky nemá a je veľmi obtiažne splniť podmienky financovania. V posledných 

mesiacoch prišlo k výraznému kráteniu podielových daní z príjmu FO z daňového úradu 

a taktiež vyradenie našej obce z okruhu jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, čím obec 

prišla o značnú časť svojich príjmov. Naviac budova požiarnej zbrojnice za posledný rok 

veľmi schátrala, čo by vyžadovalo navýšenie pôvodného rozpočtu. Stavebné úpravy 

a prístavbu požiarnej zbrojnice mala realizovať fy. Cormet s.r.o.  Plavecký Peter, ktorej by 

bola obec povinná zaplatiť faktúru v plnej výške, resp. celú hodnotu. Jedinou šancou na 

zaplatenie by bol úver, ktorý by si obec musela vziať. Takéto uskutočnenie je nereálne. 

Poslanec Klíma a Federmayer navrhli ako jediné rozumné riešenie stiahnuť žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok a v lehote do marca 2012 podať nový projekt na hasičskú 

zbrojnicu v priestoroch garáže DHZ (tj. budova STS-ky). Navrhli terajšiu budovu hasičskej 

zbrojnice vo verejnej súťaži odpredať. Peniaze z predaja by sa použili pre účely DHZ. 

Na zasadnutí boli prítomní aj členovia DHZ, ktorí sa pridali do diskusie a s uvedeným 

návrhom by súhlasili s podmienkou, že pokým sa vybuduje nová budova, starú by hasiči 

užívali ďalej pre svoju činnosť. 

 

Uznesenie č. 63/2011 

OZ súhlasí so zrušením uznesenia č. 270/2010 a poveruje starostku obce stiahnutím žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice cez MAS 

Podhoran.  

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 64/2011 

OZ poveruje starostku obce vypracovaním projektu na novú hasičskú zbrojnicu v priestoroch 

garáže DHZ cez MAS Podhoran vo výške nenávratného príspevku. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 65/2011 

OZ poveruje starostku obce vypracovaním znaleckého posudku na predaj starej budovy DHZ 

a vypísaním verejnej súťaže na odpredaj budovy. Získané finančné prostriedky z predaja budú 

použité  pre účely DHZ. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 



 

K bodu 5/  

 
Starostka pripomenula poslancom, že obec dostala z Ministerstva financií SR dotáciu na 

rekonštrukciu budovy zdravotného strediska v čiastke 8.000,-€. Tieto financie môžu byť 

použité len na tento účel. Budova aj napriek viacerým opravám nie je v dobrom stave. 

Nakoľko obec prenajíma tieto priestory MUDr. Hudecovej a iným, okrem iného tu sídli  

i lekáreň, do ktorej zateká, treba urobiť všetko pre to, aby nájomcovia boli spokojní a mohli 

bezproblémovo vykonávať svoju činnosť a služby naším občanom. Budovu by bolo treba 

zatepliť, nakoľko v zimnom období je tu zima a dochádza k tepelným stratám a tým vysokým 

poplatkom za plyn. Rekonštrukcia musí prebehnúť ešte do konca tohto roka, lebo finančné 

prostriedky musia byť vyčerpané, inak by sa museli vrátiť. 

 

 

Uznesenie č. 66/2011 

OZ schvaľuje rekonštrukciu,  zateplenie fasády budovy zdravotného strediska a poveruje 

starostku vypísaním súťaže na zákazku s nízkou hodnotou na dodávku stavebných prác.  

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 67/2011 

OZ schvaľuje opravu poškodenej strechy zdravotného strediska a poveruje starostku 

vypísaním súťaže na zákazku s nízkou hodnotou. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 6/  
 

Starostka informovala poslancov, že pre rok 2012 bude enviromentálny fond poskytovať 

finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie aj pre obce do 2 tisíc obyvateľov. Spoluúčasť 

obcí by nemala byť vysoká, predpokladá sa 5% z hodnoty. Projekty treba predložiť na 

Ministerstvo životného prostredia do konca októbra 2011. 

 

 

Uznesenie č. 68/2011 

OZ poveruje starostku obce vypísaním súťaže na zákazku s nízkou hodnotou – vypracovanie 

projektovej dokumentácie k územnému konaniu pre ČOV a splaškovú kanalizáciu. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

  

 



K bodu 7/ Rôzne 
 

Starostka predložila poslancom podľa novelizácie zákona č. 245/2008 na schválenie výšku 

nákladov na nákup potravín do školskej jedálne od 01.09.2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

  

Uznesenie č. 69/2011 

OZ schvaľuje od 01.09.2011 výšku nákladov na nákup potravín pre deti v MŠ, ZŠ a pre 

dospelých stravníkov (zamestnancov školy) podľa aktualizácie zákna č. 245/2008. 

 

Hlasovanie : z  7  prítomných poslancov 

                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

   

K bodu 8/ Diskusia  

 
Poslanec Holič otvoril tému ohľadom výberového konania na riaditeľku MŠ. Starostka 

všetkých prítomných o celej veci informovala. 

 

 

 

K bodu 9/ Záver  
 

     Po vyčerpaní všetkých bodov  programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným 
za účasť  na  9. zasadnutí obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončila. 
                                                                             
 

 

 

Overovatelia zápisnice :   Ladislav Klíma         ....................... 

 

                                          Juraj Federmayer      ...................... .       

    
 
Zapisovateľka :     Júlia Michalíková          ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
v Plaveckom Mikuláši,                                                                   Marta Hlavatá                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
dňa  31. augusta 2011                                                                   starostka obce 
 
 
 


