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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

09.decembra 2019 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu. 
 

Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny                   

Neprítomní: Ing. Radovan Ščepka 

                                                                  

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu. 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3. Kontrola plnenia uznesení. 

  4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku a odkúpenie pozemku obcou. 

  5.Schválenie zmien v rozpočte za rok 2019. 

  6. Schválenie použitia rezervného fondu za rok 2019. 

  7. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 – 2022.  

8. návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o používaní pyrotechnických 

výrobkov na území obce  Plavecký Mikuláš. 

9. návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

10. návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš. 

11. Prevádzkový poriadok stojiska kontajnerov. 

12. Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa – priamy predaj. 

13. Zmluva o spolupráci Spoločného obecného úradu Kostolište v oblasti 

sociálnej práce a starostlivosti občanov. 

14. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku. 

15. Správa o činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2019. 

16. Prerokovanie platu starostu.   

17. Prezentácia firmy WAMA environmental solutions s.r.o. a firmy KOSIT a.s.                  

 18. Rôzne  

  - IBV na Záhumní III. a IV. etapa 

  - ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš   

  - prevádzková doba v materskej škole. 

                     19. Diskusia a záver.     

     

Overovatelia: Mgr. Marta Hlavatá  

   Mgr.art. Martin Hartiník  

                         

Zapisovateľka:  Lýdia Dulanská 
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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.   137/2019 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 138/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

K bodu 3/ 
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
Uznesenie č. 25/2019 – plní sa – návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia cintorína 
Uznesenie č. 62/2019 – plní sa- predaj pozemkov priamym predajom 
Uznesenie č. 69/2019 – plní sa – zmluva o úhrade na vybudovanie komunikácií (11 pozemkov) 
Uznesenie č. 73/2019 – splnené – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Hrabovská),  

          návrh na vklad povolený 
Uznesenie č. 81/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Jurík V.), kúpna  

       zmluva 
Uznesenie č. 87/2019 – plní sa - návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia cintorína 
Uznesenie č. 93/2019 – splnené – zmluva o dielo s firmou RP- Invest – ČOV a splašková kanalizácia  
                           v obci Plavecký Mikuláš, stavba odovzdaná, faktúra uhradená 
Uznesenie č. 94/2019 – splnené – poverenie starostu na uzavretie zmluvy s Environmentálnym  

fondom na poskytnutie dotácie na ČOV a splašková kanalizácia v     
obci Plavecký Mikuláš, dotácia vyplatená 

Uznesenie č.100/2019 – plní sa –  objednať dodávateľa STONEcomp, Ing. Mareka Majchera na  
inžiniersku činnosť IBV na Záhumní na základe zmluvy na 
Zabezpečenie inžinierskej činnosti, zmluva o zabezpečenie 
činnosti podpísaná, odovzdaný projekt na komunikáciu na 
parcele č.5814, odovzdaný projekt na kanalizáciu na parcele 
5814 

Uznesenie č.101/2019 – plní sa – predbežné odkúpenie pozemku č.5814 (orná pôda) od  
         Slovenského pozemkového fondu 

Uznesenie č. 110/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku (p. Horinková) 
Uznesenie č.117/2019 – plní sa – odkúpenie pozemku parc. 5814, z dôvodu plánovaných  

         inžinierskych sietí, (p. Taraba - návrh na vklad povolený) 
Uznesenie č. 122/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku (p. Horinková), súvisí s uznesením  

          č. 110/2019 
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Uznesenie č. 132/2019 – plní sa – zmluva o zriadení vecného bremena v prospech  
         Západoslovenskej distribučnej, a.s., zmluva podpísaná 

Uznesenie č. 133/2019 – splnené - predaj pozemkov priamym predajom – zámer prevodu  
                                                                vlastníctva obce 
Uznesenie č. 134/2019 – splnené- správa o výsledkoch a podmienkach vvýchovno-vzdelávacej  
                                                              činnosti v ZŠ za rok 2018/2019 
Uznesenie č. 135/2019 – splnené- správa o výsledkoch a podmienkach vvýchovno-vzdelávacej  

          činnosti v MŠ 2018/2019 
Uznesenie č. 136/2019 – plní sa – stanovenie komisií za účelom vykonania inventarizácie majetku a  

        záväzkov obce 
 

Uznesenie č.   139/2019 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

K bodu 4/ 

 
Starosta predložil zameranie pozemku , ktorý chce p. Imrich Ťažký odkúpiť a ktorý predá obci. 
Poslanci s daným návrhom súhlasili. 
 

Uznesenie č.   140/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje  odpredaj obecného pozemku 

podľa geometrického plánu č.  117/2019, vyhotoveného Tomáš Holič , GeoTime, 906 34 Prievaly č. 

352 a to novovytvorenú parc. č. 196/15     o výmere 152 m2 p. Imrichovi Ťažkému , bytom Plavecký 

Mikuláš č. 80, ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 196/2 vo vlastníctve obce  

na LV  č. 584, druh pozemku  ostatná plocha. Predaj sa uskutoční v zmysle zákona NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods.8. písm. e) o predaji obecného majetku hodného 

osobitného zreteľa. Pozemok sa nachádza medzi parcelami č. 206/6 zastavaná plocha a nádvorie 

(vlastník BVS, a.s. Bratislava), č. 206/1 záhrada (vlastník Ťažký Imrich), č. 205/2 záhrada (vlastník 

Ťažký Imrich, Kiripolský František, Kiripolský Anton), č.210/2 záhrada (Ťažký Imrich) . V prípade, že 

voči predaju nebudú námietky sa cena za 1 m2 schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur). 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  držal sa: 0 
 

Uznesenie č.   141 /2019 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s nadobudnutím pozemku, podľa 

geometrického plánu č.  117/2019, vyhotoveného Tomáš Holič , GeoTime, 906 34 Prievaly č. 352 

a to novovytvorenú parcelu č. 210/8  o výmere 50 m2, ktorá bude odčlenená z pôvodnej parcely 

registra C KN č. 210/2 evidovanej na LV    č. 268, druh pozemku  záhrada, ktorú nadobudne od 

predávajúceho Imricha Ťažkého, bytom Plavecký Mikuláš č. 80. Kúpa pozemku sa uskutoční podľa 

zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
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Cena za 1 m2 schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur). 

 

Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

K bodu 5/ 
 
Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2 na zmenu rozpočtu 
na rok 2019. Poslanci s touto zmenou súhlasili. 

 

Uznesenie č.   142 /2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2019, 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: 

 

2019 Schválený rozpočet Zmena rozpočtu Rozpočet po zmene 

Bežné príjmy 364 470 +32 650 397 120 

Kapitálové príjmy 0 + 468 360 468 360 

Príjmové finančné 

operácie 

0 +53 150 53 150 

Spolu 364 470 554 160 918 630 

Bežné výdavky 333 220 +37 690 370 910 

Kapitálové výdavky 31 250 + 260 000 291 250 

Výdavkové finančné 

operácie 

0 0 0 

Spolu 364 470 +297 690 662 160 

Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

K bodu 6/ 
Účtovníčka obce predložila poslancom návrh na použitie rezervného fondu 
 

Uznesenie č.   143  /2019 
 
   Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške  

53 150 €. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 7/ 

 
Účtovníčka predložila poslancom na schválenie rozpočet obce na roky 2020-2021-2022. Poslanci s 
týmto návrhom súhlasili. 
 

Uznesenie č.   144  /2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rozpočet na rok 2020: 

 

 Rozpočet na rok 2020 v € 

Bežné príjmy 399 070 

Kapitálové príjmy 160 000 

Finančné operácie príjmové 520 000 

Príjmy spolu 1 079 070 

  

Bežné výdavky 398 070 

Kapitálové výdavky 681 000 

Finančné operácie výdavkové 0 

Výdavky spolu 1 079 070 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   145 /2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rozpočet na rok 2021 a 2022: 

 

 Rozpočet na rok 2021 v 

€ 

Rozpočet na rok 2022 v € 

Bežné príjmy 444 550 461 300 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie 

príjmové 

0 0 

Príjmy spolu 444 550 461 300 

   

Bežné výdavky 402 550  430 450  

Kapitálové výdavky 42 000 30 850 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 

Výdavky spolu 444 550 461 300 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 8/ 

 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce. 
 

Uznesenie č.   146/2019 
 
          Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia obce č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Plavecký Mikuláš 
– tak ako bol zverejnený návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2 (Hartiník, Hajduk) 
 

K bodu 9/ 
 
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

Uznesenie č.   147  /2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
obce č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – tak ako 
bol zverejnený návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 10/ 

 
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš. 

 
 

Uznesenie č. 148/2019      

 

          Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh Všeobecne záväzného 
nariadenie obce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Plavecký Mikuláš – tak ako bol zverejnený návrh tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia obce. 
 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 11/ 
 
Starosta predložil poslancom nový prevádzkový poriadok stojiska kontajnerov, ktorý bude 
v platnosti od 01.01.2020. Poslanci s Prevádzkovým poriadkom súhlasili. 
 
 

Uznesenie č.   149 /2019 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Prevádzkový poriadok stojiska 

kontajnerov obce Plavecký Mikuláš. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  držal sa: 0 
 

K bodu 12/ 
   
Starosta obce odovzdal poslancom Obecného zastupiteľstva zalepené obálky s cenovými 
ponukami na priamy predaj pozemkov s označením „Priamy predaj – lokalita IBV Záhumnie III. 
a IV. etapa“ „Neotvárať“ v počte 3 kusov, ktoré boli doručené na Obecný úrad v Plaveckom 
Mikuláši do určeného termínu dňa 09.12.2019. Starosta obce pristúpil k vymenovaniu komisie, za 
predsedu komisie bol vymenovaný Ing. Marcel Šeliga – hlavný kontrolór obce, za členov komisie 
boli vymenovaní Bc. Martin Kovár – poslanec OZ, zástupca starostu obce a p. Ladislav Klíma – 
poslanec OZ, predseda stavebnej komisie. Komisia pristúpila k otváraniu obálok, pričom do 
Zápisnice z otvárania obálok poznamenala najvýhodnejšiu ponuku. 
Na záver predseda komisie Ing. Marcel Šeliga prečítal Zápisnicu z otvárania obálok 
o vyhodnotení najvýhodnejších ponúk a komisia odporučila Obecnému zastupiteľstvu Obce 
Plavecký Mikuláš v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Válkom uzatvoriť kúpnu zmluvu so 
všetkými záujemcami o pozemky. Nakoľko bol záujem o 3 pozemky a na každý pozemok bol  
jeden záujemca. Výsledky a rozhodnutie komisie potvrdili všetci vlastnoručným podpisom v 
Zápisnici z otvárania obálok . 
Starosta obce po prevzatí zápisnice z priameho predaja informoval poslancov Obecného 
zastupiteľstva o záujme o jednotlivé pozemky. Poslanci priebežne hlasovali o schvaľovaní prevodu 
nehnuteľnosti na záujemcov o tieto pozemky. 
 
O pozemky s parcelným číslom 5800, 5803, 5807, 5818, 5819, 5820 nebol záujem 
Záujem bol o pozemky s parcelným číslom 5808, 5822 a 5829. 
 

Uznesenie č. 150 /2019      

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)  
 

schvaľuje  
 
prevod nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom 
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2161, okres Malacky, obec Plavecký 
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra 
nehnuteľností s parcelným číslom 5808, druh pozemku orná pôda vo výmere 707 m2  (ďalej aj ako 
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„predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona 
o majetku obcí kupujúcemu Martin Valachovič  bytom Dolné Lúky 365/4, Brezová pod Bradlom za 
kúpnu cenu za jeden m2 vo výške 36 EUR (slovom tridsaťšesť eur, spolu vo výške 25 452 EUR 
(slovom Dvadsaťpäťtísícštyristopäťdesiatdva eur), ktorá je v súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona 
o majetku obcí určená podľa Znaleckého posudku č. 100/2019 zo dňa 23.10.2019 vyhotoveného 
znalcom Ing. Pavlem Šírom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností. 
 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 151/2019      

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)  
 

schvaľuje  
 
prevod nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom 
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2161, okres Malacky, obec Plavecký 
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra 
nehnuteľností s parcelným číslom 5822, druh pozemku orná pôda vo výmere 716 m2  (ďalej aj ako 
„predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona 
o majetku obcí kupujúcemu Mgr. Katarína Hečková bytom Plavecký Mikuláš 203 a Ing. Adam 
Kočíšek, bytom Sološnica 536 za kúpnu cenu za jeden m2 vo výške 35,23 EUR (slovom tridsaťpäť 
eur dvadsaťtri centov, spolu vo výške 25 225 EUR (slovom dvadsaťpäťtisícdvestodvadsaťpäť eur), 
ktorá je v súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí určená podľa Znaleckého posudku č. 
100/2019 zo dňa 23.10.2019 vyhotoveného znalcom Ing. Pavlem Šírom znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 
 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 152/2019      

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)  
 

schvaľuje  
 
prevod nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom 
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2161, okres Malacky, obec Plavecký 
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra 
nehnuteľností s parcelným číslom 5829, druh pozemku orná pôda vo výmere 702 m2  (ďalej aj ako 
„predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona 
o majetku obcí kupujúcemu Luke Electric, s.r.o. bytom Sadová 627/21, Senica za kúpnu cenu za 
jeden m2 vo výške 35,23 EUR (slovom tridsaťpäť eur dvadsaťtri centov, spolu vo výške 24 731,46 
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EUR (slovom dvadsaťštyritisícsedemstotridsaťjeden eur), ktorá je v súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona 
o majetku obcí určená podľa Znaleckého posudku č. 100/2019 zo dňa 23.10.2019 vyhotoveného 
znalcom Ing. Pavlem Šírom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností. 
 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 13/ 

 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Zmluvu o spolupráci Spoločného obecného úradu 
Kostolište. 

 
Uznesenie č.   153 /2019 

 

          Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o spolupráci Spoločného 

obecného úradu Kostolište. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

K bodu 14/ 
 
Starosta prečítal žiadosť pána Dideka zo spoločnosti ALEX s.r.o. na odpredaj obecného pozemku 
spoločnosti ALEX s.r.o., ktorá je ochotná potom odpredať obci parcelu potrebnú na rozšírenie 
cintorína. Parcely sú porovnateľnej výmery. 
 

Uznesenie č. 154/2019      

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje - neschvaľuje odpredaj obecného 

pozemku firme ALEX s.r.o. , Tomášikova 58, 080 01 Prešov, ktorý je evidované na LV  č. 1147 

pozemok registra „E“, ide o  1853 m2 evidovaných na parcele č.816 orná pôda. Predaj sa uskutoční 

v zmysle zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods.8. písm. e) o predaji 

obecného majetku hodného osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva: V prípade 

odpredaja požadovanej parcely je firma ALEX, s.r.o.  ochotná odpredať parcely v porovnateľnej 

výmer, žiadosť zo dňa 21.02.2019, na základe uznesenia č. 25/2019 zo dňa 11.02.2019 a ostatné 

dotknuté pozemky môžu byť posunuté v rámci jednoduchých pozemkových úprav v danej lokalite.  

Pozemok parcela č. 816 sa nachádza medzi parcelami č. 815 orná pôda (vlastník Holubcová Mária 

a Šimeková Melánia) a parcelou č. 817 orná pôda (vlastník Chudý Ľudevít). V prípade, že voči 

predaju nebudú námietky, sa cena za 1 m2 schvaľuje vo výške 1,00 € (slovom jedno euro). 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 15/ 
 
Starosta prečítal správu o činnosti obce za rok 2019. 
 

Uznesenie č.   155/2019 

 

          Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu o činnosti obce 

Plavecký Mikuláš za rok 2019, ktorú predložil starosta obce Ing. Peter Válek.  

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

K bodu 16/ 
 
Kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga predložil opätovne poslancom návrh na zvýšenie platu starostu. 
Poslanci sa dohodli, že sú za zvýšenie platu na dva mesiace. O výške zvýšenia platu  poslanci 
hlasovali. 
 

Uznesenie č. 156 /2019      

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje zvýšenie platu starostovi obce Ing. 
Petrovi Válkovi v mesiaci december 2019, január 2020 podľa §4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov o 50%. 
 
 
Hlasovanie:  zo 6 prítomných poslancov 
                        za: 0                     proti: 2 (Hlavatá, Hajduk)            zdržal sa: 4 
 
 

Uznesenie č. 157/2019      

 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce Ing. Petrovi 
Válkovi v mesiaci december 2019, január 2020 podľa §4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov o 60%. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2 (Hlavatá, Hajduk) 
 

K bodu 17/ 
 
Starosta predstavil  spoločnosť WAMA environmental solutions s.r.o. a firmu KOSIT a.s., ktoré sa 
prišli odprezentovať. Ponúkajú vývoz odpadu, s autami, ktoré majú vážiaci systém.  
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K bodu 18/ 

 
IBV na Záhumní III. a IV. etapa 
Poslanci sa spoločne so starostom dohodli, že výberové konanie na zhotoviteľa inžinierskych sietí 
pôjde vo februári cez vestník spolu - vodovod, dažďová kanalizácia, plynovod, prístupová  
komunikácia. Splašková kanalizácia sa zatiaľ realizovať nebude. Káblové NN prípojky bude 
realizovať Západoslovenská distribučná, a.s. v letných mesiacoch. Verejné osvetlenie sa dobuduje 
tiež v letných mesiacoch. 
 
ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 
Starosta zistí koľko bude stáť výkaz výmer a realizačný projekt na dokončenie kanalizácie v obci, 
aby sme boli pripravený keby bola vyhlásená nová výzva na podporné aktivity v oblasti budovania 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre obce v aglomerácii do 2000 ekvivalentných 
obyvateľov dotácia v sume od 217 000 – 5 000 000 €. 
 
Prevádzková doba v materskej škole 
Starosta oboznámil poslancov, že predĺžená doba bude od januára.  
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným  za účasť. 
Poďakoval im za prácu, ktorú vykonali v prospech obce Plavecký Mikuláš počas roka 2019. 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:   

 

Mgr. Marta Hlavatá      _________________________ 

 

 

Mgr. art.Martin Hartiník   _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      

Lýdia Dulanská       _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 10.12.2019 
 
 
 
 
        Ing. Peter Válek 

          starosta obce 


