Rok 2005
Demografické údaje
V roku 2005 bolo k 31.12. v Plaveckom Mikuláši 705 obyvateľov. Najstarším
občanom bola pani Margita Krajčiriková, ktorá v tomto roku oslávila 91 rokov. Najmladším
občanom bola Eva Studeničová.
V roku 2005 sa narodilo spolu 7 detí, z toho 3 chlapci a 4 dievčatá: Natália
Alžbetkinová, Matej Solgovič, Dorota Tomanovičová, Michal Kiripolský, Jakub Hlavatý,
Martina Koniariková a Eva Studeničová.
V roku 2005 zomrelo v našej obci 9 občanov, z toho 5 mužov a 4 ženy: Alojz
Krchňavý, Marta Bilková, Emil Zahradník, Alojz Brlík, Johana Chudá, Emília Lapikašová,
František Matula, Amália Piláriková a Ing. Karol Belán.
V roku 2005 sa do našej obce prihlásilo na trvalý pobyt 5 občanov, z toho 3 muži
a 2 ženy, odsťahovalo sa 14 občanov, z toho 4 muži a 10 žien.
Uzatvorených bolo v našej obci 6 manželstiev, a to:
 23.4. – Ing. Stanislav Rybiansky a Karolína Brátková,
 21.5. – Andrej Solgovič a Zuzana Smolnická,
 9.7. – Stanislav Petráš a Iveta Kozánková,
 30.7. – Peter Okruhlica a Mgr. Paulína Myjavcová,
 6.8. – Jozef Slezák a Gabriela Korčeková,
 19.11. – Miloš Šalig a Eva Horváthová.
Mimo obce bolo uzatvorené ešte jedno manželstvo, a to
-

12.11. v Šaštíne-Strážoch – Stanislav Jarábek a Monika Červenková, rod.Jarábková.
V roku 2005 zaslala obci akademická maliarka Dragica Vrtelová Zmluvu o udelení

licencie na použitie symbolu – erbu obce na dobu neurčitú. Erb obce vytvorila v roku 1996.

Voľby
26.11.2005 sa konali voľby do orgánov samosprávneho kraja (do vyššieho
územného celku) v priestoroch obradnej siene Obecného úradu. Predsedkyňa okrskovej

volebnej komisie v Plaveckom Mikuláši bola Terézia Bilková. Ostatní členovia boli Jozef
Kiripolský, František Slezák, Pavel Tardík a Anna Zburínová. Zapisovateľka bola Mária
Kollárová. Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov v našej obci bol 557.
Svoj hlas prišlo vyjadriť 70 občanov, čiže 12,57% oprávnených voličov. Platných hlasovacích
lístkov pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bolo 65 a pre
voľby predsedu 65. Najviac hlasov v Plaveckom Mikuláši pre voľby do zastupiteľstva získal
kandidát MUDr. Marián Haramia, a to 38 hlasov, ďalej Ing. Dušan Prokop, a to 34 hlasov
a MUDr. Pavol Dubček, a to 32 hlasov. Najviac hlasov pre voľby predsedu získal Mgr.
Ľubomír Roman, a to 47 hlasov a Ing. Vladimír Bajan, a to 10 hlasov.
Druhé kolo voľby predsedu sa konalo 10.12.2005. Svoj hlas prišlo v našej obci
vyjadriť 92 oprávnených voličov, čiže 16,52%. Počet platných hlasovacích lístkov bol 92, a to
kandidát Mgr. Ľubomír Roman získal 74 hlasov a kandidát Ing. Vladimír Bajan získal 18
hlasov. Predsedom sa nakoniec stal Vladimír Bajan.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2005 hospodárila podľa schodkového rozpočtu vo výške 928 000,-Sk,
kde príjmy predstavovali čiastku 6 670 000,-Sk a výdavky čiastku 7 598 000,-Sk s tým, že
bude vyrovnaný – upravený o výsledok hospodárenia obce za rok 2004. Skutočné príjmy boli
plnené na 117,29% a výdavky boli plnené na 92,52%. Výsledok hospodárenia za rok 2005 bol
prebytok.

IBV Záhumnie
Obec schválila zrušenie vecného bremena a predkupného práva zapísaného v listoch
vlastníctva majiteľov stavebných pozemkov, a to po uplynutí jedného roka od povolenia
vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností a splnení podmienky začatia výstavby
rodinného domu. Vecné bremeno bolo časovo neobmedzené a vlastníci pozemkov boli
blokovaní pri vybavovaní úveru z bánk.
Vybudoval sa vodovod, NN siete, verejné osvetlenie a miestny rozhlas v II. etape IBV
Záhumnie a za školou. Obec dostala z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja dotáciu
na vodovod. Na budúci rok bude realizovaná plynofikácia a vybudovanie cesty pre II. etapu
IBV a etapu za školou. Cena stavebného pozemku sa zvýšila, je 80,-Sk/m2, nakoľko má obec
zvýšené náklady na budovanie inžinierskych sietí pre II. etapu oproti I. etape.

Pre III. etapu IBV Záhumnie je celkom evidovaných 17 záujemcov o pridelenia
stavebného pozemku. Odpredaných bolo 5 stavebných pozemkov z III. etapy IBV
Záhumnie, pričom záujemcovia si dali zhotoviť na vlastné náklady geometrický plán, aby
mohli začať s výstavbou a nemuseli čakať, kým sa vysporiadajú ostatné pozemky z III. etapy.

Rekonštrukcie v obci
Realizovalo sa ozvučenie lokality Nový dvor a železničnej stanice formou
bezdrôtového rozhlasu. Bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu v Malcovej doline.
Vybudovali sa sociálne zariadenia pri Požiarnej zbrojnici, zakúpila a osadila sa žumpa
a zakúpila sa hotová prefabrikovaná garáž.
Bolo vykonané oplotenie školy, na financovanie ktorého boli použité financie
z Európskeho sociálneho fondu, v troch triedach v budove školy sa vymenili okná z jednej
veternej strany za plastové.

Kolaudácie
V roku 2005 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre tieto stavby v obci:
 Pavel Kočíšek a manželka Jana – rodinný dom s garážou, nepriepustná žumpa,
prípojky na inžinierske siete,
 František Koniarik a manželka Michaela – rodinný dom, nepriepustná žumpa
a prípojky na inžinierske siete,
 Peter Michalík a manželka Júlia – rodinný dom,
 Dalibor Zahradník a manželka Adela – rodinný dom,
 Sociálne zariadenie a krytá tribúna.

Služby v našej obci
V priestoroch Materskej školy na prízemí firma ZETRA, s.r.o., Malacky zriadila
krajčírsku dielňu, ktorá bola v prevádzke od 1.júla 2005.
Firma A.S.A Zohor ponúkla nový separovaný zber odpadu – sklo, papier a plasty do
poskytnutých kontajnerov z ich firmy. V obci budú 4 stanovištia, kde by občania odpad
donášali a separovali do kontajnerov. Obec zabezpečuje zber elektrospotrebičov z domácností
na základe novely zákona o odpadoch.

Dobrovoľný hasičský zbor
Dňa 28.11.2005 vykonalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Malackách komplexnú kontrolu obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi.

Školstvo
V školskom roku 2005/2006 bolo v Základnej škole celkom 29 žiakov, z toho:
 1. ročník – 7 žiakov,
 2. ročník – 9 žiakov,
 3. ročník – 7 žiakov,
 4. ročník – 6 žiakov.
V základnej škole je jedna riaditeľka – PaedDr. Viera Provazníková a jedna učiteľka –
Iveta Konyariková, ktorá si musí doplniť vzdelanie, vychovávateľka – Justína Viteková, jedna
upratovačka – Ľubomíra Oravcová. V Materskej škole bolo 21 detí, je tu jedna riaditeľka –
Alžbeta Mrázová a jedna učiteľka – Hana Dešťová.
V priestoroch Materskej školy pôsobí krajčírska firma, zmenšili sa priestory Materskej
školy, spálňa sa presunula na poschodie do nevyužívanej učebne. Z dôvodu menších
priestorov sa rozviazal pracovný pomer s upratovačkou D. Juríkovou k 31.8.2005. Od
1.9.2005 bola na plný pracovný úväzok zamestnaná ako upratovačka Základnej a Materskej
školy Ľubomíra Oravcová, ktorá zároveň vykonávala i prácu kuriča.

Zdravotníctvo
V obci bola v dňoch 1.4.-1.5.2005 a v dňoch 1.9.-1.10.2005 vykonaná povinná
deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach spoločného stravovania, u prevádzkovateľov
obchodov,

stánkov,

v prevádzkových

a administratívnych

budovách,

v školských

a predškolských zariadeniach.

Doprava
V obci bolo doplnené dopravné značenie, a to:
 zóna „40“ pred vjazdom do obce – platí v celej obci,
 prechod pre chodcov pred p. Dešťom, pred p. Mrkvovou, pred kostolom a v slepej
ulici pri Saglenoch,
 z Bukovín značka STOP, zmena hlavnej cesty na ihrisko.

Šport
Konala sa jarná časť ročníka 2004/2005 VI. liga BFZ, odohrali sa tieto zápasy:
Modra Králová: Plavecký Mikuláš – 0 : 3, góly: Nemec - 2, Holič
Plavecký Mikuláš : Sološnica – 1 : 0, góly: Poláček
Báhoň : Plavecký Mikuláš – 1 : 2, góly: Holič, Kolesár
Plavecký Mikuláš : Suchohrad – 4 : 0, góly: Poláček, D.Kasay, Holič, Nemec
Plavecký Mikuláš : Častá – 1 : 0, gól: D.Kasay
Vištuk : Plavecký Mikuláš – 1 : 2, góly: Holič, Švarc
Plavecký Mikuláš : Borinka – 2 : 1, góly: Klíma, Poláček
Malé Leváre : Plavecký Mikuláš – 2 : 1, gól: Holič
Plavecký Mikuláš : Vinosady – 1 : 0, gól – Báchor
Pezinok : Plavecký Mikuláš – 1 : 0
Plavecký Mikuláš : Pernek – 1 : 1, gól: Poláček
Kuchyňa : Plavecký Mikuláš – 0 : 2, góly: Kolesár, Klíma
Mužstvo sa umiestnilo na 3. mieste tabuľky, bolo pod vedením Smolára a V. Tarkoša.
Konala sa jesenná časť VI. ligy BFZ ročník 2005/2006, kde boli odohraté tieto zápasy:
Kuchyňa : Plavecký Mikuláš – 1 : 4, góly: D.Kasay, Holič – 2, J. Poláček,
Plavecký Mikuláš : Malé Leváre – 8 : 1, góly: Holič, Kasay, J. Poláček, Dobrucký,
Sološnica : Plavecký Mikuláš – 2 : 0
Plavecký Mikuláš : M. Králová – 2 : 0, góly: Holič, D.Kasay,
Vinosady : Plavecký Mikuláš – 0 : 1, gól: Holič,
Plavecký Mikuláš : Vištuk – 3 : 0,
Suchohrad : Plavecký Mikuláš – 1 : 2, góly: B.Kasay, D.Kasay,
(Marek Poláček utrpel po zrážke s protihráčom úraz, bezvedomie – bol prevezený
helikoptérou na Kramáre a bol hospitalizovaný)
Borinka : Plavecký Mikuláš – 1 : 2, góly: B.Kasay, M.Holič,
Častá : Plavecký Mikuláš – 0 : 0,
Plavecký Mikuláš : Pernek – 4 : 0, góly: Holič, D.Kasay, Kolesár,
Plavecký Mikuláš : Báhoň – 2 : 0, góly: D.Kasay, Holič.
Mužstvo sa umiestnilo na 1. mieste tabuľky jesennej časti súťaže, spolu naše mužstvo
nastrieľalo 28 gólov.

Z farskej kroniky
Do farského Kostola sv. Mikuláša sa nainštalovalo signalizačné zariadenie, na ktoré
finančne prispela obec.
Dňa 2.4.2005 zomrel svätý otec, Ján Pavol II. vo veku nedožitých 85 rokov.
Za nového pápeža bol 19.4.2005 zvolený nemecký kardinál Joseph Ratzinger vo
veku 78 rokov, ktorý si zvolil meno Benedikt XVI. Jeho voľba bola neobyčajne rýchla
a presvedčivá, bol zvolený už po štvrtom hlasovaní a to presvedčivou väčšinou 100
z celkového počtu 115 hlasov. Pred svojím zvolením bol blízkym spolupracovníkom svojho
predchodcu Jána Pavla II. Od roku 1981 až do smrti Jána Pavla II. zastával úrad prefekta
Kongregácie pre náuku viery.
V našej obci bolo 7 krstov našich občanov, 9 pohrebov a uzatvorených bolo 6
cirkevných manželstiev. V tomto roku bola aj birmovka, túto sviatosť prijalo 37 birmovancov
z našej obce.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 37 kníh a 9 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3529 kníh. K 31.12.2005 bolo
zaregistrovaných 322 čitateľov, z toho 259 detí do 15 rokov. Registrovaní čitatelia si
z knižnice v roku 2005 požičali spolu 642 kníh, z toho 348 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Darcovstvo krvi
V tomto roku boli naši občania spolu s DHZ darovať krv 4.4.2005 – 19 občanov,
8.8.2005 – 15 občanov a 21.11.2005 – 19 občanov.

Poľovné združenie
PZ v Plaveckom Mikuláši prijalo v tomto roku 3 nových členov, a to Martina Kovára,
Martina Romana a Jozefa Glajšeka, čiže má 16 členov. Kandidátom PZ je Ing. Mário
Karlovský. PZ spolupracuje s firmou Agropartner, s.r.o. – stráženie pozemkov proti škodám
a stráženie zemiakov.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
Väčšinu podujatí v našej obci organizuje Kultúrna komisia, Sociálno-zdravotná
komisia, Obecný úrad, DHZ, prípadne iní organizátori.

Obec sa v roku 2005 zapojila do projektu Bratislavského samosprávneho kraja
„Poznaj svoj kraj“. Bol zaslaný plán podujatí na rok 2005, projekt bola zahájený 18.6.2005.
Turistom, ktorí navštívia našu obec, budú poskytnuté pohľadnice obce a na požiadanie získajú
pečiatku so znakom sv. Mikuláša, prípadne dostanú brožúrku „Plavecké predhorie“.
V priebehu roka 2005 boli uskutočnené tieto podujatia:
29.1.2005

Detská karnevalová diskotéka v Kultúrnom dome. Zúčastnilo sa 60 detí
v maskách.

30.1.2005

Sánkovačka a opekačka na Švajdových rybníkoch. Občania sa zúčastnili na
sánkach, korčuliach, traktore, varil sa dobrý guláš.

5.2.2005

Fašiangová zábava a pochovávanie Basy v Kultúrnom dome. Do tanca hrala
hudobná skupina Echo. Zúčastnilo sa 180 občanov.

15.3.2005

Dôstojný pán páter Leo Rúčka oslávil 50 rokov, Folklórna skupina „Libuša“
mu gratulovala prostredníctvom „kytice piesní“.

27.3.2005

Veľkonočná zábava, do tanca hrala hudobná skupina Atlantik.

28.3.2005

Veľká noc – krojovaní chlapci polievali a šibali dievčatá.

5.4.2005

60.-te výročie oslobodenia našej obce.

30.4.2005

Pri Kostole sv. Floriána Folklórna skupina Libuša zabezpečila slávnostné
stavanie „Máje“.

8.5.2005

Deň matiek v Kultúrnom dome. Program pripravili deti Materskej a Základnej
školy, občerstvenie zabezpečil Obecný úrad.

26.5.2005

Folklórna skupina Libuša sa zúčastnila svätej omše a procesie pri príležitosti
sviatku Božieho tela.

29.5.2005

Prvé sväté prijímanie v Kostole sv. Mikuláša prijali tieto deti: Erik Bednárik,
Miriam Bednáriková, Nicola Hucovičová, Štefan Kubisa, Kristína Klímová,
Ladislav Klíma, Barbora Kujanová, Erika Kujanová, Lenka Juríková, Zuzana
Nemcová, Monika Nemcová, Adrián Zuzkovič, Denisa Tarkošová, Tadeáš
Zahradník, Nicolette Válková a Rudolf Malec.

4.6.2005

Okresná previerka hasičov v Perneku.

4.6.2005

Posedenie v Café Bar Modrá Lagúna pri country hudbe.

5.6.2005

Ukončenie mesiaca máj slávnostným zhodením „Máje“. Folklórna skupina
zaspievala, zatancovala a pilčík zrezal Máju. Bol to krásny nedeľňajší
podvečer.

11.6.2005

Relácia v miestnom rozhlase pri príležitosti MDD. V priestoroch Svadobky
bola zorganizovaná oslava Dňa detí a Dňa otcov, ktorej sa zúčastnilo 89 detí.

Do tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina Echo-bend. Deti zažili krásne
športové i tanečné popoludnie, pripravené bolo občerstvenie a sladkosti pre
deti, na záver bola opekačka.
18.6.2005

Opekačka Folklórnej skupina Libuša na Bielych hlinách.

2.7. a 3.7.

Futbalové turnaje na miestnom športovom ihrisku.

8.7.2005

Autogramiáda s predajom knižiek Kamily Kay Strelka Kankovej, kultúrny
program pripravila Folklórna skupina Libuša.

14.8.2005

Procesia ku Kaplnke, kde bola odslúžená svätá omša pri príležitosti sviatku
Nanebovstúpenia Panny Márie.

27.-29.8.

Sústredenie Folklórnej skupiny Libuša na Amonovej lúke.

15.10.2005

DHZ usporiadal Hodovú zábavu v Kultúrnom dome.

16.10.2005

V Kostole sv. Mikuláša prijalo 93 detí sviatosť birmovania, birmoval otec
biskup Štefan Vrablec.

23.10.2005

Posedenie s dôchodcami. Program pripravili členovia Folklórnej skupiny
Libuša, do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Echo. Gratulovalo sa
všetkým jubilantom, ktorí sa v roku 2005 dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov.

3.12.2005

Posedenie s Mikulášom v Kultúrnom dome. Folklórna skupina Libuša
vyzdobila stromček pri Kostole sv. Floriána a pripravila kultúrny program. Na
záver rozsvietili stromček. V Kultúrnom dome vystúpili deti Základnej školy,
Mikuláš odovzdal balíčky 105 deťom. Potom bola diskotéka.

26.12.2005

V Kostole sv. Floriána pripravila Folklórna skupina Libuša „Adventné pásmo
s koledami“.

31.12.2005

Silvester a vítanie nového roka 2006.

