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Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  
dňa 30. mája 2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu 
 
 
Prítomní:           podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                 
 Neprítomní:      0    
                                       
 
 

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

 3.  Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca 
                    4.   a) správa nezávislého audítora o overení účtovnej  

     závierky obce k 31.12.2010 
b) schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2010 
c) schválenie Výročnej správy obce k 31.12.2010 
d) správa nezávislého audítora o overení výročnej správy  
     obce k 31.12.2010 
e) schválenie programového rozpočtu obce na rok 2011 

                    5.   Rôzne 
           6 Diskusia 
  7.   Záver 
   
           
           
 
 
Overovatelia: Juraj Federmayer  
                                  Mária Jeklová 
 
 
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. 37/2011 
 
     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 
 Uznesenie č. 245/10 – dlažobné kocky sa postupne rozpredávajú (čaká sa na odber  

    k studničke) 
 Uznesenie č. 295/10 – cesta do Mokrej doliny je od 1.4.2011 pre nákladné automobily  

    uzatvorená a pracuje sa na ďalšom riešení ako cestu opraviť 
  OZ sa na dnešnom zasadnutí rozhodlo, že súhlasí s vypracovaním projektovej 
dokumentácie na havarijný stav miestnej komunikácie v Mokrej doline v cene 2.050 €, na 
základe cenovej ponuky firmy HOLBA-SK, s. r. o., Stupava.  
 Uznesenie č. 21/11   – rozpracované (hrnčiarsky kruh – keramická dielňa) 
 Uznesenie č. 28/11   – rozpracované (vykupovanie pozemkov) 
 Uznesenie č. 31/11   – stále nie sú uhradené faktúry z minulých rokov (Roman Ivan) 
  OZ sa na dnešnom zasadnutí dohodlo s dlžníkom – fy. STAMA, Ivan Roman, 
ktorý dlží obci nájomné v čiastke 2.199 € z minulých rokov, že bude mesačne splácať 
minimálne 100 € a celý dlh bude vyrovnaný do konca roka 2011. Zároveň bude platiť faktúry 
za rok 2011. V prípade nesplnenia týchto podmienok mu bude okamžite zrušená nájomná 
zmluva. 
 Uznesenie č. 33/11   – splnené 
 Uznesenie č. 34/11   – splnené  
 Uznesenie č. 35/11   – splnené 
 Uznesenie č. 36/11   – plní sa (pozemok pre Taraba Peter) 
  OZ na dnešnom zasadnutí znova prerokovalo predaj pozemku p. Tarabovi, 
Plavecký Mikuláš 188, nakoľko niektorý poslanci, ktorí neboli prítomní na minulom zasadnutí 
mali k tomuto uzneseniu pripomienky. Poslankyňa p. Jeklová upozornila, že odpredaj 
pozemku je v rozpore so schváleným a platným územným plánom obce, nakoľko tento 
pozemok je určený na výstavbu miestnej komunikácie pre rozvojové ďalšie etapy výstavby 
rodinných domov v lokalite IBV Záhumnie. I napriek tomu, ostáva toto uznesenie v platnosti. 
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Poslanci sa dohodli na kúpnej cene 3,19 €/m². V prípade, že do budúceho zastupiteľstva bude 
vypracovaný geometrický plán, tento sa spolu s kúpnou zmluvou predloží poslancom na 
schválenie. 
 

Uznesenie č. 38/2011 
 
     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 
 
 
 

K bodu 3/ 
 
     Nakoľko sa p. Vlasta Dulanská rozhodla vzdať poslaneckého mandátu, oboznámila 
starostka poslancov, že nastupujúcim poslancom sa stáva p. Rudolf Malec. Ten zložil sľub do 
rúk starostky p. Marty Hlavatej. Pán Malec sa týmto stáva i predsedom kultúrnej komisie 
a členom komisie na ochranu verejného záujmu. 
     Pri tejto príležitosti starostka poďakovala p. Dulanskej za doterajšiu spoluprácu a tiež za to, 
čo všetko pre našu obec urobila ako predsedkyňa kultúrnej komisie a členka folklórneho 
súboru Libuša. Taktiež starostka podotkla, že dúfa, že sa p. Dulanská stane členkou kultúrnej 
komisie a vo svojej práci bude, v rámci možností, pokračovať. 
 

Uznesenie č. 39/2011 
 
     OZ berie na vedomie odstúpenie p. Vlasty Dulanskej a zároveň zloženie sľubu náhradného 
poslanca p. Rudolfa Malca, ktorý sa zároveň stáva predsedom kultúrnej komisie a členom 
komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu. 
  
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
         za: 6   proti: 0    zdržal sa: 1 
 
 
 

K bodu 4/ 
 
a)     Starostka obce informovala poslancov o prevedenom audite účtovnej závierky. Audit 
previedla Ing. Terézia Urbanová, Regionálne vzdelávacie centrum, Senica. Starostka prečítala 
poslancom výrok audítora, ktorého správu dostali spolu s pozvánkou.    
 

Uznesenie č. 40/2011 
 
     OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2010. Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2010 a výsledky jej 
hospodárenia a peňažné toky za rok 2010 v súlade so zákonom o účtovníctve.  
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Neboli zistené žiadne významné nedostatky a porušenia zákona. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                   za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

b)     Starostka spolu s účtovníčkou obce predložili na schválenie poslancom i Záverečný účet 
za rok 2010 a výsledok hospodárenia za rok 2010 vo výške 2.575,94 €. Taktiež schválili 
poslanci, že prebytok hospodárenia sa použije na tvorbu rezervného fondu.     
 

Uznesenie č. 41/2011 
 
     Na základe správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo výsledok hospodárenia za rok 2010 vo výške 2.575,94 €, Záverečný účet obce 
Plavecký Mikuláš a jej celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
     OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 2.575,94 €, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
na tvorbu rezervného fondu. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                   za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

c)     Starostka spolu s účtovníčkou obce oboznámili poslancov s Výročnou správou obce 
Plavecký Mikuláš za rok 2010. 
 

Uznesenie č. 42/2011 
 
     OZ schvaľuje Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš za rok 2010. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                   za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

d)     Starostka obce informovala poslancov o prevedenom audite výročnej správy. Audit 
previedla Ing. Terézia Urbanová, Regionálne vzdelávacie centrum, Senica. Starostka prečítala 
poslancom výrok audítora, ktorého správu dostali spolu s pozvánkou. 
 

Uznesenie č. 43/2011 
 
     OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy 
s účtovnou závierkou k 31.12.2010. Výročná správa poskytuje vo všetkých významných 
súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2010 a je v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                   za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
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e)    Účtovníčka obce oboznámila poslancov s vypracovaným programovým rozpočtom obce 
na roky 2011-2013. 
 

Uznesenie č. 44/2011 
 
     OZ berie na vedomie programový rozpočet na roky 2010 – 2012 a schvaľuje programový 
rozpočet na roky 2011 – 2013. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                   za: 7    proti: 0    zdržal sa:   
 
 
 

K bodu 5/ 
 
     Spoločnosť Lesy SR, o. z. Šaštín – Stráže si podala žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu 
vjazdu nákladných áut do Mokrej doliny. Poslanci sa dohodli, že takúto výnimku im určite 
neudelia. Cesta je vo veľmi zlom stave hlavne kvôli ich autám, ktoré majú vysokú hmotnosť 
a vozia viac dreva ako je povolené (sú preťažené). Túto cestu bol pozrieť aj statik, ktorý 
povedal, že ani keď sa táto cesta opraví, tade nemôžu jazdiť autá s vyššou hmotnosťou ako je 
26 t. 
 

Uznesenie č. 45/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo po posúdení havarijného stavu a prehliadke statikom nepovoľuje 
udelenie výnimky zo zákazu vjazdu nákladných áut v lokalite Mokrá dolina pre Lesy SR, š. p., 
OZ Šaštín – Stráže. 
 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
     Stanislav Jarábek s manželkou si podali žiadosť o schválenie výmeny okien v služobnom 
byte v základnej škole a týmto zároveň aj o odpustenie časti nájomného za túto rekonštrukciu. 
Poslanci túto žiadosť schválili, s tým, že manželia Jarábkových predložia faktúru a doklad 
o zaplatení na obecný úrad a potom sa im odpočítajú tieto náklady z nájomného. 
 

Uznesenie č. 46/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výmenou okien v služobnom byte v základnej škole 
manželom Jarábkovým, Plavecký Mikuláš 291, s tým, že po predložení nákladov rekonštrukcie 
formou faktúry budú náklady odpočítané z nájomného. 
 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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Pracovníčka obecného úradu p. Emília Balúchová si podala žiadosť o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 v počte 23 dní, nakoľko si túto nestihla vyčerpať 
z dôvodu neočakávaného odchodu na PN, kvôli rizikovému tehotenstvu. Poslanci 
s preplatením súhlasili, lebo od 2.5.2011 je táto pracovníčka na čiastočný úväzok opäť v 
pracovnom pomere a keby si túto chcela vyčerpať, dlho by nebola v práci a pokladničné 
hodiny by tým museli byť skrátené len na 4 hodiny denne. 
 

Uznesenie č. 47/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 v počte 
23 dní p. Emílii Balúchovej, pracovníčke obecného úradu. 
 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 6/ 
 
     Starostka oboznámila poslancov s podanou výpoveďou z prenájmu p. Teréziou Kovárovou. 
Pani Mária Kočíšková však prenájom zrušiť nechce, preto je treba zistiť, či majú medzi sebou 
zrušenú zmluvu o združení. Ak je táto zmluva zrušená, podľa nájomnej zmluvy rozhoduje 
o prípadných zmenách p. Kovárová, a p. Kočíšková by si musela podať žiadosť o prenájom 
priestorov. Žiadosť o prenájom týchto priestorov si podal aj p. Jaroslav Olajoš. Ďalšie kroky 
v tejto veci sa budú robiť až po vyriešení obchodných vzťahov medzi p. Kovárovou a p. 
Kočíškovou. 
 
     Ďalej starostka informovala poslancov o podanej výpovedi z pracovného pomeru pani 
Miriam Berkovou. P. Berková pracuje ako riaditeľka MŠ. Pracovný pomer sa rozhodla 
uzatvoriť dohodou k 30.6.2011. 
 
     Starostka informovala poslancov o záujme o otvorenie materskej školy cez prázdniny. 
Záujem rodičov bol len o prvý júlový týždeň, preto obecný úrad vydal rozhodnutie o otvorení 
MŠ len na tento jeden týždeň. 
 
     Ďalej starostka informovala o malom počte detí v základnej škole. Pre ďalší školský rok 
nám Ministerstvo školstva odsúhlasilo o 10.000 € menšiu dotáciu na školu ako v tomto roku. 
Keď to takto pôjde ďalej, budeme nútení školu zatvoriť, lebo obec nebude mať peniaze na 
ďalší chod školy. 
 
     Starostka oboznámila poslancov o stretnutí v Malackách, na Obvodnom úrade Životného 
prostredia. Nakoľko sú veľmi vysoko podzemné vody, zisťuje sa, že sa veľmi znečisťuje voda, 
a to najmä vyvážaním a vypúšťaním žúmp na miesta, ktoré nie sú na to určené. Preto je treba 
sledovať vývoz a vypúšťanie žúmp občanmi. Bolo by potrebné zisťovať kto si koľko krát dáva 
ťahať žumpu. Na tento problém zareagoval p. Federmayer, že by sa mala v obci vybudovať 
čistička odpadových vôd. Táto výstavba by ale stále min. 332.000 € a obec na to nemá peniaze. 
Musela by si zobrať úver, ale ten by nemala z čoho splácať. 
 
     Ďalšou témou bolo vymieňanie stĺpov elektrického vedenia. Toto zabezpečuje firma 
Enermont, ktorú poverila firma ZSE Energia, a.s.. Obec si však musí zabezpečiť na vlastné 
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náklady natiahnutie potrebných káblov a preloženie verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu. Predpokladané náklady sú okolo 8.300 €. 
 
     Starostka informovala poslancov, že ju už viackrát upozornila vedúca predajne COOP 
Jednota, s. d., pani Ondrovičová na neustály neporiadok na stanovišti kontajnerov na triedený 
odpad vedľa ich predajne. V prípade, že sú kontajnery plné, obyvatelia nechávajú odpad 
položený pri týchto kontajneroch na zemi, alebo zavesené na nich, namiesto toho, aby 
pohľadali iný – prázdnejší kontajner v obci, alebo si tento odpad zobrali naspäť domov 
a počkali kým firma A.S.A. Zohor kontajnery vyvezie. Vedúca predajne starostku upozornila na 
to, že ak sa táto situácia bude aj naďalej opakovať, vedenie COOP Jednoty dá obci príkaz na 
odstránenie týchto kontajnerov z ich pozemku a tieto sa budú musieť premiestniť na iné 
miesto v obci. Obyvatelia našej obce i chalupári, by si mali uvedomiť, že poriadok v obci závisí 
hlavne od nich, a tak by sa mali aj správať. Veď do našej obce chodia i cudzí ľudia, ktorí tento 
neporiadok vidia. 
 
 
 

K bodu 7/ 
 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
Juraj Federmayer        ............................................ 
 
Mária Jeklová                                        ............................................ 
 
 
 
Zapisovateľka:      
 
Emília Balúchová               ............................................ 
 
 
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 31.5.2011 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


