
 1 

Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 17. decembra 

2018 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu. 
 

Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: 0 

                                                                  

Program:     1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Návrh členov do jednotlivých komisií pri OZ 

5.  Podpísanie čestného vyhlásenia členov komisie na ochranu 

verejného záujmu 

6.  Predbežná faktúra za opravu hasičského automobilu Iveco Daily 

vo výpožičke obce 

7. Schválenie zmien v rozpočte za rok 2018 

8. Schválenie použitia rezervného fondu za rok 2018 

9. Nebytový priestor v budove zdravotného strediska – ukončenie 

nájomnej zmluvy Ing. Sádovský 

10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ Plavecký Mikuláš za šk. rok 2017/2018 

11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ Plavecký Mikuláš za šk. rok 2017/2018 

12. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia na III. a IV. Etapu IBV 

Záhumnie 

13.  Rôzne 

14. Diskusia a záver 

                

Overovatelia: Ladislav Klíma  

   RNDr. Alena Nemcová  

                         

Zapisovateľka:  Bc. Emília Balúchová 
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K bodu 1 a 2/ 
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Válek. Privítal 
prítomných poslancov. Oboznámil ich s programom, navrhol overovateľov a zapisovateľku 
zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
 
Uznesenie č. 2/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 3/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 3/ 
 
     Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
  
Uznesenie č. 164/17 - plní sa – návrh zmien v passporte dopravného značenia boli zaslané               

   na DI v Malackách. 

Uznesenie č. 182/17 - plní sa – z dôvodu rozdelenia prác na dve etapy je hotová prvá časť       

  chodníka a oddychovej časti. Druhú časť treba urobiť – treba nové VO. 

Uznesenie č. 183/17 - plní sa – Riešenie trafostanice na IBV Záhumnie 

Uznesenie č. 198/17 -  plní sa – rozšírenie verejného vodovodu II. Etapa 

Uznesenie č.227/18 - plní sa – odpredaj pozemkov  

Uznesenie č.228/18 - plní sa – odpredaj pozemkov 

Uznesenie č.229/18 - plní sa – odpredaj pozemkov  

Uznesenie č.246/18 - plní sa – odpredaj pozemkov 

Uznesenie č.247/18 - plní sa – odpredaj pozemkov 

Uznesenie č. 255/18 - kontajnery – kúpa 

Uznesenie č. 270/18 - splnené – preplatená nevyčerpaná dovolenka bývalej starostke 

Uznesenie č. 1/2018 - splnené – 1. ustanovujúce zastupiteľstvo 
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Uznesenie č. 4/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo v  Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Starosta predniesol návrh na zloženie jednotlivých komisií pri OZ. Poslanci s týmto zložením 
súhlasili. 
 
 

Uznesenie č. 5/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje členov jednotlivých komisií tak, ako boli 

predložení predsedami komisií. A to: 

 

Kultúrna komisia: 

Predseda: RNDr. Alena Nemcová 

Členovia: Vlasta Dulanská 

  Mgr. Marta Hlavatá 

  Anna Andrea Jeklová 

  Peter Mrkva 

  Mgr. Helena Sýkorová 

  František Zuzkovič 

 

Komisia školstva, mládeže a športu: 

Predseda: Ing. Ľubomír Hajduk 

Členovia: Mgr. art. Martin Hartiník 

  PaedDr. Viera Provazníková 

  Lýdia Bartošová 

  Katarína Mrkvová 

  Martina Nemcová 

  Peter Hlavatý 

 

Komisia verejného poriadku: 

Predseda: Bc. Martin Kovár 

Členovia: Ján Kubisa st. 

  Martin Roman 

  Patrik Bílik 
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Komisia životného prostredia: 

Predseda: Mgr. art. Martin Hartiník 

Členovia: Mgr. Marta Hlavatá 

  Katarína Mrkvová 

  Ing. Jaroslav Hečko 

  Peter Hečko 

  Ing. Roman Sasko 

  Marián Vasek 

 

Komisia sociálno-zdravotná: 

Predseda: Ing. Radovan Ščepka 

Členovia: Otília Malčeková 

  Jozefína Glajšeková 

  Eva Kolesárová 

  MUDr. Zuzana Hartiníková 

  Monika Steinhauserová 

 

Stavebná komisia: 

Predseda: Ladislav Klíma 

Členovia: Viliam Tarkoš ml. 

  Ing. Stanislav Sýkora 

  Ing. Arch. Igor Krist 

  RNDr. Alena Nemcová 

 

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

K bodu 5/ 
 

     Starosta predložil poslancom na schválenie členov Komisie na ochranu verejného záujmu. 

Predseda je Mgr. Marta Hlavatá, členovia sú Ing. Radovan Ščepka, Mgr. art. Martin Hartiník, ktorí 

podpísali čestné vyhlásenie členov komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

Uznesenie č. 6/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje členov Komisie na ochranu verejného 

záujmu: 

Predseda:  Mgr. Marta Hlavatá  

Členovia: Ing. Radovan Ščepka 

  Mgr. art. Martin Hartiník 

 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 7/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie podpísanie čestného vyhlásenia 

členov komisie na ochranu verejného 

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

 

K bodu 6/ 
 

     Starosta obce informoval poslancov o poruche na hasičskom aute IVECO Daily. Auto je v oprave 

v autorizovanom servise AUTO-IMPEX spol. s r. o. v Trnave.  Predbežná cena opravy je 4.922,46 € 

s DPH. V marci bolo auto opravované pri najazdených 870 km. Oprava vtedy stála 978,37 € s DPH. 

Pri najazdených 1080 km bolo znovu v servise. Oprava bude stáť 649,20 €. Keďže sa auto 

nepodarilo opraviť, je znovu v AUTO-IMPEX, spol. s r. o.  v Trnave. Na zasadnutie OZ boli prizvaní 

i zástupcovia hasičov Jozef Poláček a Jozef Oravec ml. Poslanci sa po dlhom rozhovore dohodli, že 

auto sa opraviť dá, za sumu, akú uviedol servis, avšak určí sa kto a za akých podmienok bude mať 

auto na starosti. 

 

Uznesenie č. 8/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje výšku predbežnej faktúry č. SERZL 

38/18/104 za opravu hasičského auta IVECO Daily spoločnosti AUTO-IMPEX, spol. s r. o., Vlčie hrdlo 

68, Bratislava, autorizovaný servis Trnava, vo výške 4.922,46 € s DPH. 

 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 7/ 
 

     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 1 na zmenu 

rozpočtu za rok 2018. Poslanci s touto zmenou súhlasili.  
 

 

Uznesenie č. 9/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 1/2018, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2014 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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r. 2018 Schválený rozpočet Zmena rozpočtu Rozpočet po 
zmene 

Bežné príjmy 377 800 + 19 710 397 510 
Kapitálové príjmy 0 + 29 020 29 020 

Príjmové finančné 
operácie 

0 + 45 590 45 590 

Spolu: 377 800 + 94 020 471 820 
Bežné výdavky 323 800 + 73 710 397 510 

Kapitálové 
výdavky 

54 000 + 20 310 74 310 

Výdavkové 
finančné operácie 

0 0 0 

Spolu: 377 800 + 94 020 471 820 
 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 
 
     Účtovníčka predložila návrh na použitie rezervného fondu.  

 

Uznesenie č. 10/2018 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 

45 289,22 €.  

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 9/ 
 
     Starosta informoval poslancov, že na obecný úrad prišiel Ing. Jozef Sádovský, ktorý má 
prenajaté priestory v budove zdravotného strediska a chce vypovedať zmluvu. Prišla s ním i pani, 
ktorá má záujem o tieto priestory. Poslanci sa dohodli, že najprv sa uvoľnené priestory ponúknu 
ostatným nájomcom zdravotného strediska. 
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     Starosta a poslanci sa ešte vrátili k hasičskému autu. Poslanci ešte uznesením zobrali na 

vedomie úhradu faktúry firmy Agropartner, spol. s r. o. za opravu auta a predbežnú sumu za odťah 

do Trnavy. 

 

Uznesenie č. 11/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie úhradu faktúry č. 201811073 vo 

výške 649,20 € s DPH za opravu hasičského auta a predbežnú sumu za odťah hasičského vozidla do 

Trnavy vo výške 510,00 € s DPH. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 10/ 
 
 
     Starosta predložil poslancom na schválenie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Základnej školy Plavecký Mikuláš za školský rok 2017/2018 a Správu 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Plavecký Mikuláš za 
školský rok 2017/2018.  
Napriek viacerým pripomienkam im poslanci tieto Správy schválili, nakoľko sú za školský rok 
2017/2018. Avšak OZ si na zasadnutie predvolá obe riaditeľky, aby sa medzi nimi vyriešila 
nedostatočná spolupráca a iné problémy. Taktiež obe dostanú za úlohu vypracovať Koncepčný 
zámer rozvoja a prídu si ich na zasadnutie obhájiť.  
 
 

Uznesenie č. 12/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Plavecký Mikuláš za školský rok 2017/2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 1 (Ing. Hajduk)  zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 11/ 

 
Uznesenie č. 13/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Plavecký Mikuláš za školský rok 2017/2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 1 (Ing. Hajduk)  zdržal sa: 0 
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K bodu 12/ 
 
     Na obecný úrad bola doručená žiadosť od SPP či obec plynárenské zariadenie SPP podaruje, 
alebo dá do prenájmu. Poslanci sa rozhodli schváliť Zmluvu o darovaní plynárenského zariadenia. 

 
Uznesenie č. 14/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o darovaní plynárenského 

zariadenia na III. a IV. etapu IBV Záhumnie. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 13/ 
 
     Starosta predložil na schválenie vypracované Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 
obecného zastupiteľstva.  Poslanci s týmto návrhom súhlasili, len Ing. Ščepka má výhrady voči 
odmeňovaniu komisií. 
 

Uznesenie č. 15/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov 

komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 1 (Ing. Ščepka)  zdržal sa: 0 
 
 
     Ďalej starosta predložil návrh na finančnú odmenu pre zapisovateľku zápisnice. Starosta dal 
návrh vo výške 20 €.  S týmto návrhom súhlasili štyria, dvaja boli proti a 1 sa zdržal. 

 
Uznesenie č. 16/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Návrh na finančnú odmenu pre 

zapisovateľku obecného zastupiteľstva vo výške 20,00 €. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 2 (Ing. Ščepka, Klíma)  zdržal sa: 1 (Ing. Hajduk) 
 
 
     Ďalej starosta informoval poslancov so žiadosťou rodiny Mallových, ktorý žiadajú obec o pomoc 
so zákazom parkovania pred ich rodinným domom. Ich dom sa nachádza oproti pošte a návštevníci 
pošty odstavia auto u nich vo vjazde a zabránia tým vjazdu do ich dvora. Obecné zastupiteľstvo im 
odporúča umiestniť na bránu nápis PROSÍM NEPARKOVAŤ VÝJAZD SÚKROMNÝM VOZIDLOM. 
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      Starosta oboznámil poslancov, že bol oslovený ohľadom novej cesty do Malcovej doliny. 
Poslanci o tom rokovali, táto téma však nebola uzavretá, nakoľko je treba zistiť ďalšie informácie 
ohľadom vysporiadania pozemku pod cestou. Táto téma bude predmetom ďalších zasadnutí. 
 

 

K bodu 14/ 
      
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným                   
za účasť. 
 
Overovatelia zápisnice:   

Ladislav Klíma       _________________________ 

 

RNDr. Alena Nemcová     _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Bc. Emília Balúchová    _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 20. decembra  2018 
 
        Ing. Peter Válek 

          starosta obce 


