Rok 2002
Demografické údaje
K 31.12.2002 bolo v našej obci 726 obyvateľov. V tomto roku zomrela najstaršia
občianka Plaveckého Mikuláša, pani Anna Mračková. Najstarším občanom sa teda stala pani
Mária Foltinovičová, ktorá v tomto roku oslávila 99 rokov. Najmladším občanom je Sára
Vrablicová.
V roku 2002 sa v našej obci narodilo 7 detí, z toho 3 chlapci a 4 dievčatá: Sebastian
Hološka, Samuel Kolesár, Vanda Bartošová, Alexandra Mrkvová, Zuzana Draškovičová,
Viktor Draškovič a Sára Vrablicová.
V roku 2002 zomrelo v Plaveckom Mikuláši 9 ľudí, z toho 7 mužov a 2 ženy: Anna
Mračková, Augustín Pilárik, Emanuel Šimek, Ferdinand Kondla, Jiřina Sziová, Štefan
Smolár, Dušan Pilárik a Ignác Krchňavý. V tomto roku zomrel v Plaveckom Mikuláši Martin
Štecher s trvalým pobytom v Košiciach.
V roku 2002 sa z našej obce odsťahovalo 5 občanov, z toho 1 muž a 4 ženy.
Prisťahovalo sa do našej obce 16 občanov, z toho 7 mužov a 9 žien.
V roku 2002 boli v našej obci uzatvorené 4 manželstvá, a to
 15.6. – Peter Michalík a Júlia Jeklová,
 3.8. – Bogdan Tarasovič a Alena Šusteková, rod. Kočíšková,
 31.8. – Tibor Szí a Zuzana Mrkvová,
 5.10. – Ing. Jozef Mráz a Pavlína Pišojová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 2 manželstvá, a to
- 23.3. v Bratislave – Radovan Remenár a Elena Janotková,
- 3.12. v Bratislave – MUDr.Marek Lukáčik a Gabriela Viteková.

Voľby v roku 2002
V roku 2002 sa konali voľby do Národnej rady SR a taktiež voľby do orgánov
samosprávy obcí – komunálne voľby.
Komunálne voľby sa konali 6. a 7.12.2002. Predsedom okrskovej volebnej komisie
o hlasovaní vo voľbách do obecného zastupiteľstva a voľbách starostu obce bol Jozef
Kiripolský. Ostatní členovia boli Júlia Tarkošová, Štefan Sýkora, Viera Pavlíková a Edita

Hečková. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. Z celkového počtu 564 voličov prišlo
hlasovať 399 voličov, čiže 70,74%. Platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného
zastupiteľstva bolo 384 a pre voľby starostu 393. Jednotliví kandidáti do obecného
zastupiteľstva získali nasledovný počet hlasov:
1. Vlasta Dulanská – 298 hlasov,
2. Jozef Holič – 144 hlasov,
3. Jozef Chudý – 79 hlasov,
4. Helena Kiripolská – 99 hlasov,
5. Ladislav Klíma – 273 hlasov,
6. Otília Malčeková – 178 hlasov,
7. Rudolf Malec – 185 hlasov,
8. Anton Nemec – 291 hlasov,
9. Anna Zburínová – 268 hlasov,
10. Mária Zuzkovičová – 232 hlasov.
Do Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši boli teda zvolení títo siedmi
poslanci: Vlasta Dulanská, Anton Nemec, Ladislav Klíma, Anna Zburínová, Mária
Zuzkovičová, Rudolf Malec a Otília Malčeková. Za náhradníkov boli zvolení Jozef Holič,
Helena Kiripolská a Jozef Chudý.
Kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov:
1. Mária Jeklová – 307 hlasov,
2. Otília Malčeková – 57 hlasov,
3. Rudolf Malec – 29 hlasov.
Za starostku obce bola teda už druhýkrát zvolená Mária Jeklová.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zástupcu starostky Annu Zburínovú a zriadilo tieto
komisie pri Obecnom zastupiteľstve: Sociálno-zdravotná komisia, Kultúrna komisia,
Stavebná komisia, Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry, Finančná komisia, Komisia
životného prostredia. Za členov návrhovej komisie boli zvolení Ladislav Klíma – predseda
a Rudolf Malec. Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená Viera Pavlíková na obdobie 6
rokov.

Voľby do Národnej rady SR sa konali v dňoch 20. a 21.9.2002. Predseda volebnej
komisie v našej obci bol Jozef Kiripolský, ostatní členovia boli PhDr. Jana Mináriková, Anna
Zburínová, Štefan Sýkora a Edita Hečková. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. K urnám
prišlo 358 voličov z celkového počtu 565 voličov, čiže 63,36%. Počet platných hlasov pre
všetky politické strany alebo politické hnutia bol 352 hlasov. Výsledky boli nasledovné:
Strana zelených na Slovensku – 3 hlasy, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 50
hlasov, Strana demokratickej ľavice – 3 hlasy, SMER – 43 hlasov, Hnutie za demokratické
Slovensko – 136 hlasov, Hnutie za demokraciu – 12 hlasov, Komunistická strana Slovenska –
25 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie – 32 hlasov, Združenie robotníkov Slovenska – 1
hlas, Aliancia nového občana – 14 hlasov, Žena a rodina – 1 hlas, Sociálnodemokratická
alternatíva – 4 hlasy, Slovenská národná jednota – 2 hlasy, Slovenská národná strana – 21
hlasov, Pravá Slovenská národná strana – 5 hlasov.

Hospodárenie obce
Od 1.1.2002 prešla pod obec i matrika. Z tohto dôvodu boli vyrobené nové pečiatky
obce, budova bola označená tabuľou „Matričný úrad“. Obec dostala z Ministerstva financií na
financovanie matričnej činnosti 22000,-Sk na rok 2002. Od 1.9.2002 má matričný úrad
právomoc osvedčovať žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov.
Obec hospodárila v roku 2002 podľa vyrovnaného rozpočtu príjmov a výdavkov vo
výške 5 318 000,-Sk. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný o delimitačnú dotáciu
na matričnú činnosť a na činnosť školstva.

Rekonštrukcie a výstavba v obci
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu pre
obce Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník a Kuchyňa v záujme
kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej
správy na samosprávu vo veciach stavebného konania. Zriadil sa v obci Rohožník.
Bola opravená stará miestna komunikácia v Suchej doline. Cesta na Barinách bola
upravená z vyfrézovanej asfaltovej drte valcovaním. V Suchej doline sa po oprave cesty
urobili úpravy - vyrezalo sa krovie a stromy, ktoré zlepšili životné prostredie obyvateľov tejto
lokality.
Bola vyhotovená projektová dokumentácia na výstavbu sociálnych zariadení a krytej
tribúny na miestnom športovom ihrisku pre potreby Športového klubu Záhorák Plavecký

Mikuláš a pre všetkých občanov. Zároveň bolo vybavené aj stavebné povolenie. Plynári
vykopali základy, boli prevedené betonárske práce.
Boli vymenené vchodové dvere v Espresse MA-JA. Vymenili sa aj okná v telocvični
Základnej školy za plastové a bol vypracovaný projekt na opravu strechy budovy školy.

IBV Záhumnie
Vybudovali sa miestne komunikácie k 20 rodinným domom IBV Záhumnie - I. etapa,
na čiastočné financovanie obec dostala dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja. Pokračovalo sa vo vykupovaní pozemkov pre II. a III. etapu.

Odpadové hospodárstvo
Obec pre zber triedeného odpadu – sklo, PET fľaše, papier zabezpečila zberné nádoby
– kontajnery, ktoré boli umiestnené vo dvore Obecného úradu a na verejných priestranstvách
v obci, pričom dvakrát do roka obec zabezpečila veľkoobjemný kontajner na objemový
odpad. Od 1.1.2002 vývoz TKO v našej obci realizuje firma A.S.A. Zohor. Bol vypracovaný
„Program odpadového hospodárstva našej obce do roku 2005“, ktorého prioritou je ochrana
životného prostredia.

Podnikateľská činnosť
V priestoroch Zdravotného strediska v našej obci bola zriadená filiálka lekárne
SOPHIA Cerová. Tá bola uvedená do prevádzky 1.9.2002, slúži nielen našim občanom, ale
i okolitým obciam, ktorým zabezpečuje lekársku starostlivosť obvodná i detská lekárka.
Podnikateľskú činnosť v obci začal taktiež Štefan Jahelka z Prieval – živočíšna
výroba. Obec prenajala priestory časti Svadobky pani Irene Mračkovej za účelom reštauračnej
činnosti, a to zriadenia Espressa a cukrárne.

Zdravotníctvo
Budova Zdravotného strediska bola Okresným úradom vyhodnotená ako neprístupná
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ak bude mať obec finančné prostriedky, do
roku 2011 môže byť zhotovenie výťahu zrealizované.

Verejnoprospešné práce
V našej obci pracovali od 1.4.2002 do 31.7.2002 traja nezamestnaní, ktorí boli
pridelení Okresným úradom práce Malacky. Vykonávali v obci verejnoprospešné práce, a to
kosenie verejných priestranstiev, čistenie priekop, okolia cintorína, pomocné práce pri
výstavbe ihriska, úprava dvora Kultúrneho domu.

Školstvo
Od 1.7.2002 je zriaďovateľom a správcom školských zariadení obec. Prešli tak
kompetencie z orgánov štátnej správy na samosprávu.
V školskom roku 2002/2003 bolo v Základnej škole 39 žiakov, z toho:
 1. ročník – 10 žiaci,
 2. ročník – 3 žiakov,
 3. ročník – 15 žiakov,
 4. ročník – 11 žiakov.
Materská škola sa rozšírila o jednu triedu. Dobudovali sa sociálne zariadenia,
vymaľovalo sa stravovacie zariadenie a vymenili obkladačky. Na miesto učiteľky Materskej
školy do novej triedy bola prijatá Jana Malcová.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 7-člennú Školskú radu v zložení za Základnú školu:
pedagogický pracovník – Martina Oravcová,
nepedagogický pracovník – Ľubomíra Oravcová,
zástupca rodičov – Ing. Stanislav Sýkora,
za Materskú školu: pedagogický pracovník – Jana Malcová,
zástupca rodičov – RNDr. Alena Nemcová,
zástupca obce: Ladislav Klíma a Vladimír Hlavatý.
Obec umožnila využívanie priestorov telocvične Základnej školy na tréning detí pre
hru pinpongu ako i futbalového oddielu a cvičenie aerobiku žien a detí. Náklady znáša obec.

Archeologický výskum v Deravej skale
V mesiacoch júl a august 2002 sa v Deravej skale v našej obci uskutočnil
archeologický výskum s medzinárodnou účasťou. Výskum robil Archeologický ústav SAV
Nitra, výskumné pracovné stredisko Košice v spolupráci so Slovenským národným múzeom
v Bratislave, Archeologickým ústavom AV ČR v Brne a Archeologickým ústavom UJ

v Krakove. Brigádnikmi boli študenti zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktorí boli ubytovaní
v Základnej škole.

Dobrovoľný hasičský zbor
Obce sú povinné od 1.4.2002 podľa nového zákona o požiarnej ochrane vystaviť
menovacie dekréty veliteľovi, strojníkovi a preventivarovi DPZ z dôvodu prechodu
kompetencií na obce.
DHZ v obci pomáhal v tomto roku pri organizácii rôznych podujatí – oslavy MDD,
procesia ku Kaplnke v Mokrej doline, spevnenie hrádze na Libuši, odvoz papiera do zberne
surovín v Rohožníku, usporiadanie hodovej zábavy a iné. DHZ sa taktiež zúčastnil svätej
omše spojenej s procesiou k požiarnej zbrojnici, kde bola vysvätená požiarna technika.

Darcovstvo krvi
Hoci Slovenský Červený kríž v našej obci ukončil svoju činnosť, bezpríspevkové
darcovstvo krvi v našej obci zapustilo silné korene. Nad miestnymi darcami krvi prevzal
patronát Dobrovoľný hasičský zbor v Plaveckom Mikuláši. V tomto roku boli darovať krv
3-krát, a to 18.3.(15 občanov), 22.7.(18 občanov) a 11.11.2002(16 občanov).
Dňa 3.8.2002 v spolupráci s Obecným úradom DHZ pripravil „Posedenie pre darcov
krvi“ – držiteľov plakiet dr. Jánskeho (sú medzi nimi 2 diamantoví, 11 zlatí, 19 strieborní a 21
bronzoví darcovia). O tomto posedení vyšiel aj článok v tlači – v Záhoráku. Večer bola
usporiadaná tanečná zábava.
Naši občania, držitelia plakety dr. Jánskeho, sú:
Diamantová plaketa – Štefan Žilavý, Ing. Vincent Drgoň,
Zlatá plaketa – Jozef Hečko, Jozef Krchňavý, Anton Krchňavý, Jozef Báchor, Jozef Pavlík,
Jozef Petráš, Jozef Poláček ml., Anna Poláčková, Anna Krajčíriková, Jana Poláčková, Štefan
Hajtmánek,
Strieborná plaketa – Jozef Hološka, Jozef Poláček st., Marta Hlavatá, Viliam Hlavatý,
Miroslav Dulanský, Vlasta Dulanská, Milan Uhrínek, Anton Jekel, Jozef Balúch st., Milan
Švajda, Štefan Alžbetkin, Peter Kiripolský, Milan Hološka, Alojz Bilka, Anton Obetzhauser
ml., Miroslav Vrablic, František Zuzkovič, Tibor Szi, Viliam Draškovič,
Bronzová plaketa – Ing. Karol Belan, Mikuláš Saglena, Marián Mrkva, Jozef Chudý, Anna
Zburínová, Anton Hečko, Pavol Chovanec, Júlia Chovancová, Helena Ďuricová, Mária

Jeklová, Anna Chovancová, Vladimír Hlavatý, Ján Kubisa, František Chovanec st., Milan
Diviak, Ambróz Vittek, Pavol Bilka, Daniela Bilková, Viliam Roman, Peter Bilka, Ján Vittek.

Z farskej kroniky
Obec poskytla Farskému úradu v Plaveckom Mikuláši príspevok na zakúpenie
harmónie do farského Kostola sv. Mikuláša. V roku 2002 bolo v našej farnosti 6 krstov, 9
pohrebov a uzatvorené boli 2 cirkevné manželstvá.

Poľovné združenie
PZ v Plaveckom Mikuláši prijalo v tomto roku jedného člena, a to Ing. Petra Váleka,
čiže má 13 členov.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
9.2.2002

Folklórny krúžok pripravil „Fašiangové popoludnie podšable“.

9.2.2002

V Kultúrnom dome Kultúrno-školská komisia s Folklórnym krúžkom pripravili
„Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy“. Do tanca hrala hudobná
Skupina TOP-4. Tejto akcie sa zúčastnilo 183 občanov.

7.3.2002

Návšteva divadelného predstavenia „Rok na dedine“ v Trnave. Predstavenia sa
Zúčastnilo 48 občanov. Podujatie zorganizovala Kultúrno-školská komisia a
Obecný úrad.

1.4.2002

Veľká noc – už 22 rokov v našej dedine chodia naši krojovaní mikulášski
mládenci oblievať a šibať naše dievčatá.

30.4.2002

Kultúrno-školská komisia a Športový klub pripravili podujatie „Stavanie
Máje“. Kultúrny program pripravil Folklórny krúžok.

1.5.2002

Folklórny krúžok usporiadal „Turistický pochod a opekačku“ na Bielych
hlinách.

4.5.2002

V Kostole sv. Floriána sa uskutočnila svätá omša pri príležitosti sviatku
svätého Floriána – patróna hasičov. Uskutočnila sa procesia do „Hasičárne“ na
vysvätenie hasičských strojov a náradia. V tento deň boli „Floriánske hody.“

4.5.2002

Dobrovoľný hasičský zbor usporiadal tanečnú zábavu v Kultúrnom dome.

7.-8.5.2002

Našu dedinu navštívil kúzelník Albert. Predstavenie sa uskutočnilo
v Kultúrnom dome.

12.5.2002

Obecný úrad, Kultúrno-školská komisia a Sociálna komisia zorganizovali
posedenie pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Kultúrny program pripravili deti
z Folklórneho krúžku, Základnej a Materskej školy.

18.5.2002

Kultúrno-školská

komisia

pri

OZ

Plavecký

Mikuláš

usporiadala

autobusový zájazd do Poľska za nákupmi do Nového Targu. Zájazdu
a nákupov sa zúčastnilo 39 občanov.
30.5.2002

Uskutočnila sa procesia pri príležitosti sviatku Božieho tela, Kultúrna komisia
zabezpečila krojovaný sprievod. Procesia prechádzala od kostola sv. Floriána
k oltáru p. Franklovej a odtiaľ pokračovala k oltáru p. Romanovej a presunula
sa k oltáru p. Jeklovej. Ďalej pokračovala ku krížu vrátených zajatcov, kde bol
posledný oltár p. Stachovej. Po modlitbách sa veriaci vrátili do kostola,
zúčastnená bola i stráž hasičov.

1.6.2002

Na miestnom športovom ihrisku sa uskutočnila oslava dňa detí. Pripravili ju
Kultúrno-školská komisia, Komisia športu a mládeže a Folklórny krúžok.
Podujatia sa zúčastnilo 140 detí. Pripravený bol program pre deti, a to streľba
zo vzduchovky, športové hry, žiacky futbal Plavecký Mikuláš: Borský
Mikuláš, ktorý skončil 3:5. Na počúvanie hrala Country skupina.

2.6.2002

V Kostole sv. Mikuláša sa konalo prvé sväté prijímanie 15 detí: Katarína
Drahošová, Aneta Lazarová, Patrik Repáň, Jana Chovancová, Kristína
Chovancová, Kamil Poláček, Mária Vandáková, Martin Nemec, Marta Hlavatá,
Michaela Jarábková, Dominik Lovíšek, Michaela Kovárová, Roman Kovár,
Vladimír Jurík a Lívia Bednáriková.

27.7.2002

Kultúrno-školská komisia organizovala v Kultúrnom dome Diskotéku, do tanca
hral Vladimír Oslej.

3.8.2002

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor usporiadali „Spoločenské posedenie
pre dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi“. Bronzoví, strieborní a zlatí
darcovia sa podpísali do pamätnej knihy. Folklórny krúžok pri kultúrnoškolskej komisii zabezpečil program.

3.8.2002

DHZ usporiadali v Kultúrnom dome „Tanečnú zábavu“. Do tanca hrala
hudobná skupina Korlat.

18.8.2002

Procesia ku Kaplnke do Mokrej doliny, kde bola odslúžená svätá omša.
Sprievodu sa zúčastnil Folklórny krúžok, DHZ, občania Plaveckého Mikuláša
a Plaveckého Podhradia.

29.-31.8.2002 Folklórny krúžok sa zúčastnil sústredenia na Amonovej lúke.

2.10.2002

Našu obec navštívilo bábkové divadlo A.S.A. Zohor.

12.10.-13.10. Hodová výstava maľovaných obrazov Plaveckého Mikuláša, ktorých autorkou
je Iveta Ochranková. Vystavené boli aj drevorezby J. Poláčka st., výšivky,
puzzle, kvety, zelenina, školské práce detí Základnej a Materskej školy.
13.10.2002

Hodová zábava v Kultúrnom dome, do tanca hrala hudobná skupina TOP-4.,
zábavy sa zúčastnilo asi 170 občanov.

20.10.2002

Obecné

zastupiteľstvo

a Sociálna

komisia

organizovali

„Posedenie

s dôchodcami“. Program zabezpečil Folklórny krúžok a posedenie bolo
spestrené hudobným doprovodom manželov Slobodových z Brezovej p.
Bradlom. Starostka gratulovala všetkým jubilantom, ktorí sa dožili v roku 2002
65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov.
25.10.2002

Kultúrno-školská komisia usporiadala štvrtý autobusový zájazd do Poľska na
vianočné nákupy do Nového Targu. Zájazdu sa zúčastnilo 32 občanov,
zastávka z Poľska bola na termálnom kúpalisku v Bešeňovej.

7.12.2002

V Kultúrnom dome sa uskutočnilo „Posedenie s Mikulášom“. Mikuláš
odovzdal balíčky 130 deťom našej obce od 1 do 15 rokov. Program pripravili
deti Základnej školy.

25.12.2002

V Kostole sv. Floriána pripravil Folklórny krúžok „Adventné pásmo“.

31.12.2002

Silvester 2002 – V Kultúrnom dome Kultúrno-školská komisia zorganizovala
diskotéku. Do tanca hrali chlapci našej obce.

