Rok 2006
Demografické údaje
K 31.12.2006 bolo v Plaveckom Mikuláši 708 obyvateľov. Najstarším občanom
bola pani Margita Krajčiriková, ktorá v tomto roku oslávila 92 rokov. Najmladším občanom
je Adrián Roman.
V roku 2006 sa narodilo 6 detí, z toho 3 chlapci a 3 dievčatá: Laura Petríková,
Katarína Okruhlicová, Ema Katarína Glajšeková, Martin Petráš, Nikolas Koniarik a Adrián
Roman.
V roku 2006 zomrelo 7 občanov, 4 muži a 3 ženy, z toho bohužiaľ aj 2 deti:
František Vitek, Melánia Kočíšková, Jozef Petráš, Ladislav Mrkva, Mária Dobrovodská,
Lucia Sziová a Juraj Ďurica.
V roku 2006 sa odhlásilo z trvalého pobytu 13 občanov, z toho 6 mužov a 7 žien,
prisťahovalo sa do našej obce 17 občanov, z toho 10 žien 7 mužov.
V roku 2006 bolo v našej obci uzatvorených 6 manželstiev, a to:
 7.1. – Peter Glajšek a Mgr. Jana Malcová,
 11.2. – Andrej Zajíček a Silvia Jadrničková,
 29.4. – Peter Keszӧcze a Valéria Klímová,
 22.7. – Peter Holič a Katarína Herdová,
 2.9. – Juraj Chudý a Silvia Tarkošová,
 9.9. – Jozef Petrovič a Slavomíra Škrabáková.
Mimo obce bolo uzatvorených ešte 5 manželstiev, a to
- 20.5. v Štefanove – Vladimír Kondla a Katarína Vizváryová,
- 27.5. v Plaveckom Petri – Radovan Vávra a Margaréta Lovíšková,
- 8.7. v Senici – Ferdinand Londák a Božena Chovancová,
- 17.6. v Senici – Stanislav Jekel a Anna Bulová,
- 4.8.– Ján Szí a Helena Cocherová, rod. Raschmanová.

Voľby v roku 2006
V roku 2006 sa konali voľby do Národnej rady SR a taktiež voľby do orgánov
samosprávy obcí – komunálne voľby.
Komunálne voľby sa konali 2.12.2006. Predsedom okrskovej volebnej komisie
o hlasovaní vo voľbách do obecného zastupiteľstva a voľbách starostu obce bol Jozef
Kiripolský. Ostatní členovia boli Ambróz Vittek, Edita Hečková, Otília Malčeková a Mária
Zuzkovičová. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. Z celkového počtu 562 voličov prišlo
hlasovať 208 voličov, čiže 37,01%. Platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného
zastupiteľstva bolo 196 a pre voľby starostu 186. Za poslancov do Obecného zastupiteľstva
boli zvolení:
1. Vlasta Dulanská – 157 hlasov,
2. Ladislav Klíma – 148 hlasov,
3. Anton Nemec – 146 hlasov,
4. Anna Zburínová – 130 hlasov
5. Juraj Oravec – 124 hlasov
6. Rudolf Malec – 118 hlasov,
7. Igor Krist, Ing. arch. – 96 hlasov.
Ako náhradník – kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca, je Jozef Chudý, ktorý
získal 57 hlasov. Kandidát na starostu obce bol len jeden, a to súčasná starostka Mária
Jeklová, ktorá získala 186 hlasov, bola zvolená už po tretíkrát za starostku našej obce.
Voľby do Národnej rady SR sa konali 17.6.2006. Predseda volebnej komisie v našej
obci bol Ing. Ľubomír Zburín, ostatní členovia boli Viera Pavlíková, Jozef Holič, Edita
Hečková a Pavel Tardík. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. K urnám prišlo 278 voličov
z celkového počtu 574 voličov, čiže 48,43%. Počet platných hlasov pre všetky politické
strany alebo politické hnutia bol 274 hlasov. Výsledky boli nasledovné: Združenie robotníkov
Slovenska – 1 hlas, Kresťanskodemokratické hnutie – 42 hlasov, Aliancia nového občana – 3
hlasy, Strana maďarskej koalície – 2 hlasy, Slobodné fórum – 3 hlasy, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko – 34 hlasov, Komunistická strana Slovenska – 12 hlasov,
Slovenská ľudová strana – 1 hlas, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana – 40 hlasov, SMER – sociálna demokracia – 108 hlasov, Slovenská národná strana 22
hlasov, NÁDEJ – 6 hlasov.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2006 hospodárila podľa rozpočtu, kde príjmy a výdavky predstavovali
15 759 000,-Sk. Plnenie príjmov za rok 2006 bolo na 99,71% a plnenie výdavkov bolo na
85,32%. Výsledok hospodárenia je teda prebytok.

Služby v obci, prenájom
Obec je povinná od 1.1.2006 zabezpečiť zber a znehodnotenie biologických odpadov,
nakoľko spaľovanie je zakázané.
Obec prenajala p. Ladislavovi Klímovi predajné priestory (bývalá Claudia) za účelom
zriadenia predajne Železiarstvo – farby – laky.
Obec prenajala p. Zuzane Horňákovej pozemok na autobusovej zastávke na
umiestnenie unimobunky za účelom otvorenia predajne – kvetinárstvo, darčeková predajňa LEVANDULA. Bola umiestnený na mieste predajného novinového stánku, ktorý bol už dlhú
dobu mimo prevádzky.
Obec prenajala nebytové priestory v budove bývalého MNV Ing. arch. Igorovi
Kristovi za účelom zriadenia letnej galérie a ateliéru výtvarného umenia.
Bola otvorená nová predajňa COOP Jednoty, chýba ešte dobudovať parkovisko.

Rekonštrukcie v obci
Bol vypracovaný projekt „Revitalizácia centrálnej časti obce Plavecký Mikuláš“.
Týka sa úpravy námestia pri Kaplnke sv. Floriána ako i spoločenskej budovy – Svadobky,
Úprava námestia sa skladá z dvoch častí, a to úprava spevnených plôch námestia zámkovou
dlažbou, stavebné úpravy fasády a zastrešenie spoločenskej budovy – výmena okien, dverí,
oprava stropu, zateplenie soc. zariadení a iné. Obec dostala dotáciu na financovanie tohto
projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 8 113 000,-Sk. Obec bude projekt
financovať vo výške 5% nákladov. Začiatok prác na tomto projekte bol 17.7.2006.
Vybudoval sa informačný prístrešok na priestranstve trhoviska v rámci grantového
programu „Šanca pre váš región“ KONTA ORANGE, n.f.
Bol vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky
2007-2013.
V roku 2006 boli realizované dokončovacie práce na budove sociálnych zariadení
a krytej tribúny a úprava terénu, chodníka a okolia budovy na športovom ihrisku. Vymenili sa
3 okná v budove Základnej školy. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na

splynofikovanie obecnej budovy – bývalého MNV. Bolo namontované nové osvetlenie
Grimandlovej uličky. Dokončil sa chodník od Domu smútku po ľavej strane a napojil sa na
existujúci chodník.

IBV Záhumnie
V lokalite IBV Záhumnie II. etapa ako i za školou boli realizované rozvody plynu
a prípojky a bola vybudovaná prístupová komunikácia aj s odvodnením – vyústenie dažďovej
vody do melioračného kanála. Obec dostala dotáciu na budovanie miestnej komunikácie zo
štátneho rozpočtu. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na inžinierske siete pre III.
etapu.

Kolaudácie
V roku 2006 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre tieto stavby v obci:
-

Ing. Miroslav Studenič a manželka – rodinný dom, dvojgaráž,

-

Jednota COOP – nákupné stredisko – predajňa potravín.

Školstvo
Od roka 2007 bude zabezpečený školský autobus pre deti, ktoré navštevujú Základnú
školu v Sološnici.
V školskom roku 2006/2007 bolo v Základnej škole celkom 22 detí, z toho:
 1. ročník – 8 žiakov,
 2. ročník – 5 žiakov,
 3. ročník – 9 žiaci,
 4. ročník – 0 žiakov.

Zdravotníctvo
MUDr. Helena Franklová od 1.6.2006 odišla do dôchodku. Obvodnú ambulanciu
začala prevádzkovať MUDr. Andrea Hudecová z Rohožníka, konateľka spoločnosti MEDICA
plus s.r.o. Detská lekárka MUDr. Šuhajdová od 1.10.2006 začala ordinovať ako súkromná
lekárka len v Sološnici.

Šport
Naše futbalové mužstvo nás naďalej reprezentuje na súťažiach Bratislavského
futbalového zväzu – VI. liga. Mužstvo tvoria títo hráči: Mráz, Klíma, Nemec, Dobrucký,
Solgovič, Keszӧcze, Švarc, Holič, Oravec, Báchor, Ščepka, B.Kasay, D.Kasay, Hečko.

Dobrovoľný hasičský zbor
Podľa vyhlášky o požiarnej prevencii sa zriadila „Protipožiarna asistenčná hliadka“
v zložení Michal Kondla, Ondrej Krist, Jozef Oravec, Jozef Poláček (veliteľ), Tomáš Drahoš,
Stanislav Kondla, David Hečko a Miroslav Oravec (preventivár).
DHZ sa podieľal na organizovaní týchto podujatí –státie pri Božom hrobe, stavanie
Máje, procesia k hasičskej zbrojnici pri príležitosti sviatku sv. Floriána, oslavy MDD,
procesia k Božiemu telu, zber železného šrotu, návšteva fary – rozlúčka s páterom Leom
Rúčkom, príprava terénu na prístavbu požiarnej zbrojnice, usporiadanie prvej pohárovej
súťaže za účasti z rôznych okresov, hodová zábava.
DHZ sa po tohtoročnej ťažkej zime a bohatej nádielke snehu podieľal na odčerpávaní
vody pri otepľovaní. 28.3.2006 sa vylial potok v Mokrej doline u pani Terézie Šemetkovej,
Petra Petráša a Jozefa Oravca. U pani Šemetkovej sa voda odčerpávala sústavne, aj v noci.
Naplnilo sa asi 150 vriec so štrkom a robili sa bariéry, aby sa voda z potoka nevylievala.
Potok stále stúpal a preto DHZ asi polovicu vody odrazil na hlavnú cestu, aby nezaplavovalo
dom pani Šemetkovej. Záchranné práce trvali celý týždeň, až do 3.4.2006, kedy sa hladina
potoka ustálila. Za mesiac neustálych dažďov bol problém s vodou v pivnici aj u pána
Františka Zuzkoviča. Na záchranných prácach sa zúčastnilo 13 členov DHZ.
DHZ vyčistil stavidlo na Libuši ťažkou technikou, časť potoka, kde sa technika
nedostala, aj ručne.

Darcovstvo krvi
V tomto roku sa uskutočnili 3 odbery, a to 3.4.2006 – 21 občanov, 7.8.2006 – 27
občanov a 4.12.2006 – 10 občanov.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 74 kníh a 83 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3655 kníh. K 31.12.2006 bolo

zaregistrovaných 456 čitateľov, z toho 380 detí do 15 rokov. Registrovaní čitatelia si
z knižnice v roku 2006 požičali spolu 933 kníh, z toho 579 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Cirkevné udalosti
Od polovice júla tohto roka je správcom našej farnosti Peter Sekáč. Náš doterajší pán
farár, Peter Rúčka – páter Leo spravuje už farnosť v Dlhej.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
5.2.2006

Folklórna skupina Libuša usporiadala „1. karneval na snehu“ .

12.2.2006

Valentínska karnevalová diskotéka v Kultúrnom dome, ktorej sa zúčastnilo 105
detí. Masky boli obdarené sladkosťou a občerstvením.

25.2.2006

Fašiangová zábava a pochovávanie Basy v Kultúrnom dome. Do tanca hrala
hudobná skupina Echo.

17.4.2006

Veľká noc – krojovaní chlapci polievali a šibali dievčatá.

30.4.2005

Stavanie „Máje“, ktorú vyzdobili deti z folklórneho krúžku. Nakoľko bolo
nepriaznivé počasie, Mája sa len postavila, vystúpenie folklórnej skupiny sa
nekonalo.

7.5.2006

Opekačka v Kameňolóme.

14.5.2006

Deň matiek v Kultúrnom dome. Program pripravili deti Materskej a Základnej
školy a vystúpili aj ženy z DHZ Sološnica so svojím tanečným vystúpením „kankánom“.

4.6.2006

Ukončenie mesiaca máj slávnostným zhodením „Máje“, vystúpila Folklórna
skupina Libuša.

10.6.2006

Oslava dňa detí a dňa otcov na miestnom športovom ihrisku. Pre deti a otcov
boli prichystané súťaže a športové hry, opekačka a odmeny. Zúčastnili sa
i členovia DHZ Plavecký Mikuláš.

15.6.2006

Procesia pri príležitosti sviatku Božieho tela.

12.8.2006

Prvá pohárová súťaž DHZ v našej obci za účasti družstiev z okresov Malacky,
Senica, Trnava a Nové Mesto nad Váhom. Zúčastnilo sa na nej 14 mužských
a 6 ženských družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 6. mieste.

14.10.2006

DHZ usporiadal Hodovú zábavu v Kultúrnom dome, do tanca hrala hudobná
skupina Atlantik.

22.10.2006

Posedenie s dôchodcami. Program pripravili členovia Folklórnej skupiny
Libuša a spevácka skupina zo Sološnice. Gratulovalo sa všetkým jubilantom,
ktorí sa v roku 2006 dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov.

9.12.2006

Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred Kaplnkou sv. Floriána.
Potom nasledovalo „Posedenie s Mikulášom“ v Kultúrnom dome, ktorý každé
dieťa obdaril sladkou odmenou.

25.12.2006

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

28.12.2006

V kostole v obci Dlhá, u dôstojného pána farára p. Lea Rúčku pripravili
členovia Folklórnej skupiny Libuša taktiež „Adventné pásmo s koledami“.

31.12.2006

Silvester a vítanie nového roka 2007.

