Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,
dňa 03.augusta 2020 o 18:00 hodine v budove Svadobky.
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.

Zmluva o dielo – IBV Záhumnie III. a IV. etapa Plavecký Mikuláš –
verejné osvetlenie a miestny rozhlas

5.

Zmluva o združenej dodávke elektriky

–

MAGNA ENERGIA,

a.s. , odberateľ Obec Plavecký Mikuláš
6.

Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa

7.

Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov

8.

Rôzne
- IBV na Záhumní III. a IV. etapa – informácia
- materská škola
- opatrovateľská služba

9.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Mgr. art. Martin Hartiník
Ing. Radovan Ščepka

Zapisovateľka:

Andrea Mrázová

K bodu 1 a 2/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Válek. Privítal
prítomných poslancov a hostí. Oboznámil ich s programom, navrhol overovateľov a zapisovateľku
zápisnice.
Program zasadnutia, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.
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Uznesenie č. 218/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

zo 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( L. Klíma a M. Hlavatá)

Uznesenie č. 219 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku.
Hlasovanie:

zo 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( L. Klíma a M. Hlavatá)

K bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí:
Uznesenie č. 5/2019 – plní sa – návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia
cintorína
Uznesenie č.69/2019 – plní sa – zmluva o úhrade na vybudovanie komunikácií
(11 pozemkov)
Uznesenie č. 87/2019 – plní sa - návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia
cintorína
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.117/2019 – plní sa – odkúpenie pozemku parc. 5814, z dôvodu plánovaných
inžinierskych sietí, (p. Taraba - návrh na vklad
povolený)
Uznesenie č. 150/2019 – splnené - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(Valachovič) - uznesenie zrušené
Uznesenie č. 176/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(Slovák, Slováková), návrh na vklad povolený
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Uznesenie č. 177/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(Nikodém), kúpna zmluva
Uznesenie č. 178/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(Vicanová)
Uznesenie č.183/2020 – plní sa – zmluva o dielo – Vypracovanie projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby ČOV
a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš
medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou
STAPROJEKT, s.r.o., zmluva podpísaná
Uznesenie č. 184/2020 – plní sa – Zmluva o dielo o vykonaní pamiatkového
(archeologického) výskumu na IBV na Záhumní
III. a IV. etapa medzi Obcou Plavecký Mikuláš
a organizáciou Slovenské národné múzeum,
zmluva podpísaná
Uznesenie č. 191/2020 – plní sa – Zmluva o dielo – ČOV a splašková kanalizácia v obci
Plavecký Mikuláš, zmluva podpísaná
Uznesenie č. 192/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (fi. KREDONA
International, s.r.o.), návrh na vklad povolený
Uznesenie č. 193/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Trávniček,
p. Trávničková), návrh na vklad povolený
Uznesenie č. 194/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p Kiripolský,
p. Kiripolský), návrh na vklad povolený
Uznesenie č. 195/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Chudá, p. Chudý),
kúpna zmluva
Uznesenie č. 201/2020 – plní sa – zmluva o dielo – IBV Na Záhumní III. a IV. etapa
(prístupová komunikácia a inžinierske siete) medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a firmou COLAS
Slovakia, a.s., zmluva podpísaná, dielo sa
realizuje
Uznesenie č. 202/2020 – plní sa – mandátna zmluva – technický stavebný dozor IBV Na Záhumní III. a IV. etapa medzi Obcou
Plavecký Mikuláš a Ing. Ivo Beklemdžiev, zmluva
podpísaná
Uznesenie č. 203/2020 – plní sa – zmluva o dielo – projekt jednoduchých pozemkových
úprav v obci Plavecký Mikuláš – rozšírenie
cintorína, medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou
ENIROPROJEKT SK, s.r.o.
Uznesenie č. 204/2020 – splnené – zmluva o združenej dodávke zemného plynu medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a firmou CYEB, s.r.o.
Uznesenie č. 205/2020 – plní sa – zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a Environmentálnym
fondom (ČOV a splašková kanalizácia v obci
Plavecký Mikuláš)
Uznesenie č. 206/2020 – splnené – odkúpenie pozemku od p. Juríka, návrh na vklad
povolený
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Uznesenie č. 207/2020 – splnené – využitie predkupného práva a zánik predkupného
práva na nehnuteľnosti od p. Juríka
Uznesenie č. 208/2020 – splnené – zrušenie uznesenia č. 150/2019 o schválení prevodu
obecného pozemku p. Valachovič
Uznesenie č. 209/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (fi. KREDONA
International, s.r.o.), návrh na vklad povolený,
súvisí s uznesením č.192/2020
Uznesenie č. 210/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Trávniček,
p. Trávničková), návrh na vklad povolený, súvisí
s uznesením č. 193/2020
Uznesenie č. 211/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p Kiripolský, p.
Kiripolský), návrh na vklad povolený, súvisí
s uznesením č. 194/2020
Uznesenie č. 212/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Chudá, p. Chudý),
kúpna zmluva, súvisí s uznesením č. 195/2020
Uznesenie č. 213/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová)
Uznesenie č. 214/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová)
Uznesenie č. 215/2020 – plní sa - odkúpenie pozemku obcou od p. Hajdúchovej
Uznesenie č. 216/2020 – splnené – súhlas s monitorovaním a inštaláciou kamerového
systému firma Alux, s.r.o.
Uznesenie č. 217/2020 – splnené – odpustenie nájmu za mesiac jún spoločnosti First
Klass, s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.
Hlasovanie:

zo 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

vyhodnotenie

plnenia

uznesení

zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( L. Klíma a M. Hlavatá)

K bodu 4/
Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o priebehu a ukončení verejného
obstarávania na IBV záhumnie III. a IV. etapa – verejné osvetlenie a miestny rozhlas a predstavil
firmu Šeliga Pavol s.r.o., Prievaly 314, 906 34 Prievaly, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku.

Uznesenie č. 221 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo – IBV Záhumnie III. a IV.
etapa Plavecký Mikuláš (verejné osvetlenie SO16 a miestny rozhlas) medzi Obcou Plavecký Mikuláš
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a firmou Šeliga Pavol, s.r.o., Prievaly 314, 906 34 Prievaly v sume 31 410,66 € s DPH (slovom
tridsaťjedentisíc štyristodesať eur šesťdesiatšesť centov).

Hlasovanie:

zo 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( L. Klíma a M. Hlavatá)

K bodu 5/
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o novom dodávateľovi elektrickej
energie pre Obec Plavecký Mikuláš ako aj o výhodnej cene za dodávku elektrickej energie .

Uznesenie č. 222 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o združenej dodávke elektriny medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a firmou MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany na
obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2023. Cena za dodávku elektriny:
Jednotková cena dodávky
- Pre produkt 1T
0,063984 €/kWh s DPH (slovom nula eur 6,3984/100)
- Pre produkt 2T – VT
0,063384 €/kWh s DPH (slovom nula eur 6,3384/100)
NT
0,063384 €/kWh s DPH (slovom nula eur 6,3384/100)
- Pre produkt VO
0,053784 €/kWh s DPH (slovom nula eur 5,3784/100)
K jednotkovej cene budú pripočítané distribučné poplatky.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6/
Starosta obce oboznámil poslancov o začatí ďalšieho „Priameho predaja „ pozemkov – lokalita IBV
Záhumnie III. a IV. etapa. Pri tej príležitosti starosta informoval poslancov o podpísaní kúpnej
zmluvy dňa 28.07.2020 medzi obcou Plavecký Mikuláš a Vladimírom Nikodémom, peňažný záväzok
mal uhradiť najneskôr do 5 dní od podpísania zmluvy (čl.2 odst.2 kúpnej zmluvy ).Peňažný záväzok
kupujúci ku dňu 03.08.2020 nezaplatil. Poslanci podali návrh, aby sa kupujúci vyzval a záväzok
uhradil do konca týždňa t.j. 07.08.2020 a v prípade neuhradenia sa odstúpilo od zmluvy.
K podpísaniu zmluvy so záujemkyňou o odpredaj obecného pozemku p. Klaudiou Vicanovou sa
ešte nepristúpilo. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zamietnutie odpredaja obecného
pozemku (uznesenie č . 178/2020). Ďalej navrhli, aby v budúcnosti ďalší záujemcovia o odpredaj
pozemkov pristúpili k podpisu kúpnej zmluvy do 2 mesiacov od schválenia zámeru prevodu
vlastníctva .
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Uznesenie č. 223 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)
schvaľuje
zámer prevodu vlastníctva obce, ktorého predmetom budú nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané v
katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste
vlastníctva číslo 584 a 2161, okres Malacky, obec Plavecký Mikuláš, katastrálne územie Plavecký
Mikuláš, ako :
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5800, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 702 m2 ,
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5807, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 711 m2 ,
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5808, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 707 m2 ,
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5818, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 705 m2 ,
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5827, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 707 m2 ,
(ďalej aj ako „predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c)
zákona o majetku obcí, ako aj lehotu na podávanie cenových ponúk s nasledovnými podmienkami:
1. Zámer obce Plavecký Mikuláš predať predmety prevodu, bude spolu s podmienkami tohto
priameho predaja zverejnený v termíne od 04.08.2020 do 07.09.2020 na úradnej tabuli,
webovej stránke obce a v regionálnej tlači.
2.

Cenové

ponuky

k

priamemu

predaju

musia

byť

doručené:

a) osobne do podateľne obecného úradu Obce Plavecký Mikuláš, so sídlom obecného
úradu Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš, v zalepenej obálke s uvedením
mena, priezviska a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho predaja s označením:
„Priamy predaj – lokalita IBV Záhumnie III. a IV. etapa „NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch
od 04.08.2020 do 07.09.2020.
b) písomne na adresu obecného úradu Obce Plavecký Mikuláš, so sídlom obecného úradu
Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš, v zalepenej obálke s uvedením mena,
priezviska a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho predaja s označením: „ Priamy
predaj – lokalita IBV Záhumnie III. a IV. etapa „NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od
04.08.2020 do 07.09.2020. Za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň doručenia
poštovej zásielky do podateľne obecného úradu.
3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak
je záujemca ženatý/vydatá, aj meno , priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo,
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-

dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela/manželky. Ak
je fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu
živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac.
pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb,
ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo
zápisu.

b) označenie nehnuteľnosti - pozemku, t.j. predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh
pozemku, katastrálne územie a výmera.
c) navrhovanú kúpnu cenu za pozemok,
d) čestné vyhlásenie záujemcu
-

pri fyzickej osobe, že nie je vylúčenou osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 6 zákona
o majetku obcí. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa
vyžaduje aj od manželky/manžela,

-

pri právnickej osobe, že nie je vylúčenou osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 7 zákona
o majetku obcí.

e) vyhlásenie záujemcu, že v prípade ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného
pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva.
4. Minimálna kúpna cena za pozemok je podľa znaleckého posudku za jeden m2 určená vo
výške 40,76 EUR (slovom štyridsať eur 76/100).
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je pre obec:
a) trvalý pobyt záujemcu v obci Plavecký Mikuláš,
b) najvýhodnejšia ponúknutá kúpna cena,
pričom obec si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ktorá podľa jej uváženia nebude pre obec
najvýhodnejšia a to aj bez uvedenia dôvodu.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti o odpredaj obecného pozemku .
Poslanci žiadosti prijali bez námietok.
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Uznesenie č. 224 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku podľa
geometrického plánu č. 28/2018, vyhotoveného geodetom Igorom Kaliašom 906 38 Rohožník, č.
394, IČO 35308036 zo dňa 06.06.2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu
Malacky pod číslom 852/2018 dňa 22.06.2018 a to novovytvorenú parc. č. 121/24 o výmere 112
m2 p. Kristíne Hajdúchovej, bytom Plavecký Mikuláš č. 261, 906 35 Plavecký Mikuláš, ktorý bude
odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 121/1 vo vlastníctve obce na LV č. 584, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
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. 103/2 zastavaná plocha a nádvorie (vlastník Hajdúchová Kristína) a parcelou č. 109/2 záhrada
(vlastník Obec Plavecký Mikuláš). Pozemok je pre obec inak nepoužiteľný. Cena za 1 m2 sa
schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur).

Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Ladislav Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti.

Uznesenie č. 225 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku podľa
geometrického plánu č. 28/2018, vyhotoveného geodetom Igorom Kaliašom 906 38 Rohožník, č.
394, IČO 35308036 zo dňa 06.06.2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu
Malacky pod číslom 852/2018 dňa 22.06.2018 a to novovytvorenú parc. č. 109/3 o výmere 13 m2
p. Kristíne Hajdúchovej, bytom Plavecký Mikuláš č. 261, 906 35 Plavecký Mikuláš, ktorý bude
odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 109/2 vo vlastníctve obce na LV č. 584, druh
pozemku záhrada.
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. 103/2 zastavaná plocha a nádvorie (vlastník Hajdúchová Kristína) a parcelou č. 121/1 zastavaná
plocha a nádvorie (vlastník Obec Plavecký Mikuláš). Pozemok je pre obec inak nepoužiteľný. Cena
za 1 m2 sa schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur).

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 1 ( Ladislav Klíma )
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K bodu 8/
Starosta obce podal poslancom informáciu o výsledku archeologických prác, ktoré boli vykonané
pri zahájení výkopových prác na IBV Záhumnie III. a IV . etapa – Prístupová komunikácia
a inžinierske siete. Rozsah nálezu však neovplyvní pokračovanie výkopových prác na IBV Záhumnie
III. a IV. etapa.
Orná pôda z výkopových prác sa bude umiestňovať v k.ú. Plavecký Mikuláš na určenom mieste.
Starosta informoval poslancov o chýbajúcom pretlaku vodovodu a plynovodu z jestvujúceho
vodovodu a plynovodu (Na Záhumní) vo výkaze výmer a v rozpočte na IBV Záhumnie III. a IV.
etapa. Predpokladaná cena realizácie chýbajúcich prác (pretlaku) v rozpočte bude cca 10.000,-EUR.
Ďalej starosta informoval, že na komunikácii sa bude robiť skúška únosnosti terénu a podľa
výsledku skúšky sa bude riešiť či je potrebná geotextília (geomreža, prípadne iná
alternatíva).V prípade, že bude potrebná, sa navýši aj cena prác.
Na základe veľkého dopytu umiestnenia detí do MŠ v Plaveckom Mikuláši ( prihlásených 36 detí)
pristúpil starosta obce po porade so zástupcom starostu Mgr. Martinom Kovárom a riaditeľkou MŠ
p. Lýdiou Bartošovou k vytvoreniu novej (druhej) triedy v MŠ. Riaditeľka MŠ p. Lýdia Bartošová
predložila požiadavky a aj finančné náklady, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu druhej triedy v MŠ
ku dňu 01.09.2020. Podala aj podnet na zvýšenie príspevku v MŠ. Starosta sa spýtal poslancov, či
sa nepristúpi k zvýšeniu príspevok za pobyt detí v MŠ a školskom klube detí. Poslanci predbežne
so zvýšením príspevkov súhlasili, navrhli pobyt dieťaťa v MŠ na 15,-euro/mesiac a školský klub detí
10,- euro/mesiac. Starosta poslal žiadosť o stanovisko ministerstva školstva, či je možné zvýšiť
príspevky prostredníctvom VZN aj v priebehu školského roka. Do MŠ bude prijatá jedna učiteľka na
½ úväzok, jedna pomocná sila do kuchyne na ½ úväzok a výpomoc pre učiteľku sila z ÚPSVaR. Na
obnovu a prispôsobenie miestností bola oslovená firma KNOSS s.r.o.
Starosta obce oboznámil poslancov o zriadení opatrovateľskej služby na území obce Plavecký
Mikuláš. Obec má v platnosti VZN č. 1/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu na území obce Plavecký Mikuláš z roku 2004, a Dodatok č. 1/2007,kde bola
odsúhlasená výška úhrady za opatrovateľskú službu na 0,82 €/hod. Vzhľadom na terajšiu situáciu
starosta predniesol návrh na zvýšenie výšky úhrady. Poslanci návrh zobrali na vedomie a premyslia
si konečnú sumu zvýšenia.
Obec Plavecký Mikuláš dostala podnet na doplnenie verejného osvetlenia a to pri ŠM p. Jana
Kočíšková, pri rodinnom dome p. Radoslava Hlavatého a v lokalite Na Barinách pri rodinnom dome
p. Viliama Draškoviča. Poslanci súhlasili bez námietok s doplnením verejného osvetlenia.
Starosta obce vyzval hostí manželov Katarínu Mrkvovú a Petra Mrkvu, aby predniesli svoju
žiadosť, v ktorej žiadajú obec o umiestnení reklamného pútača. Jedná sa o kovovú konštrukciu,
kotvenú do betónového podkladu. Poslanci súhlasili s umiestnením avšak bude nutné vyjadrenie
od DI PZ v Malackách.
Pani Katarína Mrkvová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o jej zámere spísania
monografie (publikácie) o živote obyvateľov v Plaveckom Mikuláši.
Hostia požiadali obec o súčinnosť a pomoc pri získavaní materiálov, fotografií k plánovanej
publikácií.
Poslancom ako aj starostovi sa ich nápad pozdával a pomoc prisľúbili.
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K bodu 9/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Radovan Ščepka

_________________________

Mgr. art. Martin Hartiník

_________________________

Zapisovateľka:
Andrea Mrázová

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 03.08.2020

Ing. Peter Válek
starosta obce
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