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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

 
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

14. decembra 2012 o 13.00 hodine v budove Svadobky. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Marián Holič 

 Ing. Jana Draškovičová 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                3.  Schválenie návrhu VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku  

                                      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   4.  Schválenie návrhu VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa 

   5.  Schválenie návrhu VZN č. 5/2012 o miestnej danie 

                                      za užívanie verejného priestranstva 

   6.  Schválenie návrhu VZN č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi  

                                      a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký    

                                      Mikuláš 

   7.     Správa o činnosti obce, OZ, komisií pri OZ 

   8.     Rôzne 

   9.     Diskusia  a záver 

                      
Overovatelia: Juraj Federmayer 

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

 
 
Uznesenie č. 154/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 3/ 
 
     Starostka s poslancami prerokovávali Návrh VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci tento Návrh schválili bez pripomienok. 
 
 

Uznesenie č. 155/2012 
 
     OZ v Plaveckom Mikuláši prerokovalo Návrh VZN č. 2/2012 obce Plavecký Mikuláš o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice a 
schvaľuje Návrh VZN č. 2/2012 obce Plavecký Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 

K bodu 4/ 
 
     Starostka s poslancami prerokovávali Návrh VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa. Poslanci 
tento návrh schválili bez pripomienok. 
 
 

Uznesenie č. 156/2012 
 
     OZ v Plaveckom Mikuláši prerokovalo Návrh VZN č. 4/2012 obce Plavecký Mikuláš miestnej dani 
za psa,  v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice a 
schvaľuje Návrh VZN č. 4/2012 obce Plavecký Mikuláš o miestnej dani za psa, v znení, ktoré tvorí 
prílohu zápisnice. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 5/ 
 
          Starostka s poslancami prerokovávali Návrh VZN č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva. Poslanci tento návrh schválili bez pripomienok. 
 
 

Uznesenie č. 157/2012 
 
     OZ v Plaveckom Mikuláši prerokovalo Návrh VZN č. 5/2012 obce Plavecký Mikuláš miestnej dani 
za užívanie verejného priestranstva,  v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice a 
schvaľuje Návrh VZN č. 5/2012 obce Plavecký Mikuláš o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva, v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 6/ 
 
          Starostka s poslancami prerokovávali Návrh VZN č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš. Poslanci tento návrh schválili 
bez pripomienok. 
 
 

Uznesenie č. 158/2012 
 
     OZ v Plaveckom Mikuláši prerokovalo Návrh VZN č. 6/2012 obce Plavecký o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš,  v znení, ktoré 
tvorí prílohu zápisnice a 
schvaľuje Návrh VZN č. 6/2012 obce Plavecký Mikuláš o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš, v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 7/ 
 
     Starostka prečítala všetkým prítomným správu starostky o činnosti Obecného úradu, OZ 
a komisií. 
 
 

Uznesenie č. 159/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostky o činnosti Obecného úradu, OZ 
a komisií. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 
 
    Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie použitie rezervného fondu vo výške 
21 936,55 €. 
 
 

Uznesenie č. 160/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

použitie rezervného fondu vo výške 21 936,55 € na  obstaranie dlhodobého majetku. 

 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 

 

 

 
     Starostka spolu s účtovníčkou predložili na schválenie poslancom zmenu rozpočtu za rok 2012. 
 
 

Uznesenie č. 161/2012 
 
     OZ schvaľuje zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 
1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov  podľa priloženého návrhu: 
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Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

Návrh na  

1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

1. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné príjmy  268 625 + 25 907 294 532 

Kapitálové príjmy 0 + 61 724 61 724 

Finančné operácie príjmové  0 + 31 937 31 937 

Príjmy spolu 268 625 119 568 388 193 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

Návrh na  

1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

1. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné výdavky  237 144 + 57 388 294 532 

Kapitálové výdavky 31 481 + 52 180 83 661 

Finančné operácie výdavkové 0 + 10 000 10 000 

Výdavky spolu 268 625 119 568 388 193 

 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 

    
      Starostka obce informovala poslancov o doručenom Proteste okresného prokurátora JUDr. 
Matúša Kamenára.     
      

Uznesenie č. 162/2012 
 
     OZ v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Protest okresného prokurátora JUDr. Matúša 
Kamenára a prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Hlasovanie:  z 5  prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
      

K bodu 9/ 
 
     V diskusii nevystúpil nikto. 
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     Na záver starostka popriala všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

 
 
Overovatelia zápisnice:   

Juraj Federmayer     _________________________ 

 

Ladislav Klíma      _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová    _________________________ 

       

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 16.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


