
SPRÁVA O ČINNOSŤI OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2019 

 

Vážení páni poslanci a poslankyne,  vážení spoluobčania, 

už je to rok, čo som nastúpil na funkciu starostu obce Plavecký Mikuláš a preto je čas 

zhodnotiť,  čo sa stihlo spraviť za moje doterajšie pôsobenie v prvom roku funkčného 

obdobia v obci Plavecký Mikuláš. 

Do funkcie starostu som nastúpil  7.decembra 2018 spolu so siedmimi poslancami obecného 

zastupiteľstva, stav k dnešnému dňu je nezmenený. 

Na obecnom úrade bola zamestnaná v administratíve Bc. Emília Balúchová, p. Ľubomíra 

Jarásová (zastupovanie Júlie Jeklovej počas materskej dovolenky) a manuálni pracovníci        

p. Vlasta Dulanská a Ing. Jaroslav Hečko.  Ing. Jaroslav Hečko ukončil k 28.2.2019 pracovný 

pomer, nakoľko bol zamestnaný na dobu určitú. Administratívne pracovníčky Bc. Emília 

Balúchová a p. Ľubomíra Jarásová podali žiadosť o ukončenie pracovného pomeru 

k 31.3.2019 a na ich miesta som si vybral záujemkyne o pracovný pomer p. Lýdiu Dulanskú - 

účtovníctvo, rozpočtovníctvo, pokladňa, mzdy, majetok obce, správa hrobových miest. Na 

zastupovanie počas materskej dovolenky nastúpila p. Andrea Mrázová - matrika, stavebná 

agenda, životné prostredie, odpady, evidencia obyvateľstva, podateľňa. Pracovníčky nastúpili 

01.02.2019, veľmi rýchlo sa zapracovali a sú mi veľkou oporou. Na manuálne práce zostala p. 

Vlasta Dulanská a od 15.04.2019 bol na polovičný úväzok zamestnaný p. Tibor Szi. Od 

01.04.2019 sa otvorilo v bývalom areáli štátnych majetkov stojisko na kontajnery. Z tohto 

dôvodu bol prijatý p. Stanislav Kovár ako pracovník stojiska kontajnerov na dohodu 

o vykonaní práce. 

 V januári som podal žiadosť o elektronickú sirénu na OU Malacky, odbor krízového riadenia, 

postúpenú na MV SR v BA sekcia krízového riadenia. Táto žiadosť bola kladne vybavená. 

V novembri tohto roku sme dostali sirénu typu DS 977 a máme podpísanú zmluvu na 

umiestnenie a prevádzkovanie na neurčitú dobu. Umiestnená bude na hasičskej zbrojnici, 

momentálne sa pracuje na jej umiestnení. 

V budove Základnej školy bol v januári vymenený záchod  vedľa telocvične. Vo februári  boli 

vymemené 4 ks detských záchodov, 1 ks záchod vedľa spálničky, bolo vymaľované WC vedľa 

spálničky ako aj celá chodba prízemia v ZŠ. V auguste sme svojpomocne vymaľovali kuchyňu 

jedálne. Na školskom dvore bola osadená preliezka pre deti – Pirátska loď s dotáciou 

v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.  

V mesiaci marec bol vybudovaný retardér na Záhumní a v Suchej doline boli osadené dve 

značky - zóna zákazu státia a koniec zóny zákazu státia.  

V tomto mesiaci sa začalo s vykupovaním pozemkov na rozšírenie cintorína, nakoľko 

existujúci  cintorín má obmedzené kapacity už veľa rokov a do budúcna nebude postačovať. 



Do vlastníctva obce sa odkúpil pozemok (cestná komunikácia) pri ZŠ z dôvodu plánovaného 

odkanalizovania obce.  Bola podaná aj žiadosť na kataster ohľadom došetrenia  pozemkov pri 

starej pekárni (cestná komunikácia)  z dôvodu plánovaného odkanalizovania obce.  

Dopracovala sa projektová dokumentácia na inžinierske siete k stavebným pozemkom IBV 

Na Záhumní III. a IV. etapa, vybavili sa stavebné povolenia na inžinierske siete k stavebným 

pozemkom IBV Na Záhumní III. a IV. etapa. Prebieha odpredaj stavebných pozemkov na 

Záhumní a prebehol odpredaj 2 podielov stavebných pozemkov. Obec má k dnešnému dňu 

na predaj ešte 9 stavebných pozemkov. 

Bolo vybudovaných 689 m splaškovej kanalizácie z Environmentálneho fondu, celková 

hodnota diela bola v sume 188 898,88 Eur, z toho poskytnutá dotácia bola vo výške 

179 425,19 Eur a spoluúčasť obce vo výške 9 473,69 Eur.  

V apríli bola po dvoch rokoch dokončená rekonštrukcia spevnenej plochy v uličke medzi 

bytovkami a osadený odpadkový kôš v uličke.  

Rozšírenie verejného vodovodu II. etapa na Bariny sa tiež začalo v tomto mesiaci, potom 

nasledovala kolaudácia a odovzdanie vodovodu BVS, a.s. do užívania.  

Z dôvodu plánovanej opravy komunikácie v Malcovej doline bola zameraná cesta ako 

podklad ku spracovaniu geometrického plánu. 

V zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), bola uzatvorená zmluva so 

zodpovednou osobou (Osobnyudaj.sk). Bola uzatvorená aj zmluva na vypracovanie 

dokumentácie civilnej ochrany ako aj zmluva na právne služby. 

Opravili sa schody na svadobke, lebo už boli v život ohrozujúcom stave (nová dlažba a 

marmolit na boku schodov). Bol opravený plynový horák a  dvakrát bolo potrebné opraviť 

elektrickú trúbu. Elektrickú trúbu bude potrebné v ďalšom roku vymeniť. Boli ukotvené 

regály o stenu z dôvodu nevyhovujúceho stanoviska kontroly BOZP. 

Pri obecnom úrade bola zakúpená a osadená ďalšia úradná tabuľa, lebo jedna bola 

nepostačujúca. Dobudovala sa zámková dlažba z prostriedkov, ktoré sa ušetrili pri budovaní 

spevnenej plochy v uličke medzi bytovkami. Vybudoval sa dvoj-koterec pre túlavých psov 

a pre psov, ktorí sa voľne pohybujú po obci. 

Na námestí bola zakúpená nová turistická mapa, ktorá bola osadená. Ďalej bola zakúpená 

nová cyklomapa, osadená bude v najbližších dňoch. 

MAS Podhoran zakúpil pre obec 4 okrasné červené čerešne, z ktorých boli tri vysadené na 

námestí pri kostole sv. Floriána a jedna na Záhumní v oddychovej zóne, výsadbu zabezpečil 

poslanec Mgr. art. Martin Hartiník s deťmi v rámci keramického krúžku. 

Zrealizovala sa posledná časť výmeny vedenia obecného rozhlasu v obci. Obec má kompletne 

zrekonštruovaný obecný rozhlas. 



Od januára 2016 je podaná žiadosť - Rekonštrukcia domu smútku Plavecký Mikuláš. V júli 

obec aktualizovala podklady k tejto žiadosti. Stanovisko sme zatiaľ nedostali. 

V letných mesiacoch ŠK Záhorák začal budovať závlahu na miestnom ihrisku svojpomocne. 

Obec z rozpočtu prispela na materiál sumou 8800,-€. Manuálne práce bezodplatne vykonali 

členovia ŠK Záhorák viacerými brigádami. Organizáciu prác celej stavby zabezpečil poslanec 

p. Ladislav Klíma. Ihrisko takto zveľadili nielen pre súčasnú ale aj budúcu generáciu mladých 

priaznivcov športu, za čo im touto cestou v mene obce Plavecký Mikuláš ďakujem. 

V októbri roku 2019 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu 200.000,- euro 

na vybudovanie 773m kanalizácie v roku 2020. 

 

Stav obyvateľstva, kultúrny a spoločenský život 

 

V roku 2019 sa narodilo 8 detí. Z obecného rozpočtu je každému dieťaťu poskytnutý finančný 

príspevok vo výške 100,-Eur. Tento rok sa príspevok odovzdával prvýkrát na Deň matiek 

a druhýkrát bude príspevok slávnostne odovzdaný na obecnom úrade 12. decembra 2019.  

Verím, že rastúci počet detí sa prejaví aj zvýšením počtu žiakov našej dobre vybavenej 

základnej školy.  

 

V roku 2019 zomrelo 9 našich občanov. Najstaršou občiankou je pani Otília Romanová (93 

rokov), nakoľko pani Mária Zahradníková, ktorá bola doposiaľ najstaršou občiankou, v tomto 

roku zomrela.  K dnešnému dňu má naša obec 745 obyvateľov. 

 

Občanom záleží na našej obci, čo sa prejavuje aj tým, že sa každoročne zapájajú do akcie 

Čistý chotár, ktorú vyhlasuje občianske združenie MAS Podhoran. Tento rok sa do 8. ročníka 

tejto akcie zapojili DHZ Plavecký Mikuláš, členky Jednoty Spotrebné družstvo, Jednota 

dôchodcov, Komisia životného prostredia, Športový klub Záhorák, folklórna skupina Libuša 

a Libuška, žiaci našej základnej školy ako aj jednotlivci. Touto cestou im ďakujem. K zlepšeniu 

kvality životného prostredia môžeme prispieť všetci udržiavaním čistoty a poriadku po celý 

rok.  

 

Naša obec začiatkom roka v internetovom hlasovaní spravodajského webu Záhorí.sk získala 

titul NAJ obec na Záhorí za rok 2018. Víťazom tejto ankety sme už po 7. krát. V týždenníku 

Život vyšiel v marci tohto roku rozsiahly článok o našej obci v rubrike „Tak si tu žijeme“. Dňa 

22.9.2019 odvysielalo Rádio Regina Západ hodinovú reláciu „Zvony nad krajinou“, kde bola 

taktiež prezentovaná naša obec. Ďakujem všetkým, ktorí poskytli rozhovor či už redakcii 

časopisu Život alebo Rádiu Regina Západ. Naša obec je prezentovaná aj v knihe Slovensko 

z vtáčej perspektívy, ktorá bola odovzdaná jubilantom našej obce na Posedení dôchodcov. 

 



Kalendár kultúrnych a športových podujatí bol aj v roku 2019 bohatý, za čo patrí 

poďakovanie jednotlivým organizátorom. Komisia Sociálno-zdravotná pripravila Posedenie 

s darcami krvi, Deň matiek, Posedenie s dôchodcami. Kultúrna komisia zorganizovala 

návštevu divadelného predstavenia v Bratislave, Deň detí, Filmovú rozlúčku s letom, 

posedenie s názvom Výstup na vrchol s horolezcom Petrom Kostelanským. Stretnutie 

s dobrou knihou v knižnici pripravila v marci Komisia školstva, mládeže a športu. Nechýbala 

ani Jurajská zábava, ktorú organizuje Základná organizácia JDS Plavecký Mikuláš. Tradičné 

stavanie Máje pripravil DHZ Plavecký Mikuláš. V júli obec v spolupráci s Poľovníckym 

združením Plavecký Mikuláš pripravila Cyrilo-metodské posedenie na námestí pri kostole 

s gulášom zdarma.  Podujatie bolo pri príležitosti 795. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

spojené s výstavou starých fotografií. Posedieť pri živej hudbe si občania mohli v letných 

mesiacoch aj v Mikulášskom dvore. V lete nechýbali ani bežecké preteky Malokarpatský kros, 

ktoré pravidelne organizuje p. Lenka Kubisová. Našu obec na štafetovom behu „Od Tatier 

k Dunaju“ rezprezentovalo  družstvo Mikuášané spod Kršlenice. V auguste bola aj tradičná 

svätá omša pri kaplnke v Mokrej doline, pre všetkých pútnikov pripravila občerstvenie rodina 

Drahošová. Tento rok sme sa rozlúčili s p. farárom Mgr. Petrom Čižmárom. Novým p. 

farárom v našej farnosti je od 1.7.2019 Mgr. Peter Jelínek. Obec si spolu s členmi DHZ 

Plavecký Mikuláš a občanmi uctila padlých občanov v oboch svetových vojnách pri príležitosti 

75. výročia SNP a v novembri pri príležitosti výročia konca 1. svetovej vojny (Deň červených 

makov). Rôzne športové i turistické podujatia organizoval Športový klub Záhorák Plavecký 

Mikuláš a Komisia školstva, mládeže a športu. Nechýbali futbalové zápasy, púť do Doľan, 

stolnotenisový turnaj. Poľovnícke združenie organizovalo 4. ročník súťaže vo varení gulášu – 

Mikulášsku varechu.  Uskutočnilo sa aj halloweenske podujatie pre deti, ktoré organizovala 

rodina Mrkvová a Zuzkovičová.   

Tento rok oslávila už 20. výročie vzniku folklórna skupina Libuša, ktorá pri tejto príležitosti 

pripravila v Svadobke zaujímavú hodovú výstavu – Tradície v Plaveckom Mikuláši.  Okrem 

výstavy organizovali aj hodovú zábavu, na ktorej vystúpila cimbálovka Leváranek. Folklórna 

skupina Libuša a Libuška pripravujú celý rok rôzne podujatia, ako živá krížová cesta na 

námestí pri kostole, tradičné Pochovávanie basy s bohatým programom, ako aj vianočné trhy 

spojené s príchodom sv. Mikuláša, ktorý deťom rozdal balíčky.    

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentujú alebo zveľaďujú 

našu obec, organizujú rôzne podujatia a venujú tak v prospech obce voľný čas na úkor svojej 

rodiny.  Prajem Vám pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov veľa šťastia, zdravia,  

rodinnej i pracovnej pohody.  

      

Ing. Peter Válek 

starosta obce Plavecký Mikuláš 

 


