
SPRÁVA O ČINNOSŤI OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2020 

 

Vážení páni poslanci a poslankyne,  vážení spoluobčania, 

práve dnes sú dva roky, čo som nastúpil na funkciu starostu obce Plavecký Mikuláš a preto je 

čas zhodnotiť,  čo sa stihlo spraviť v druhom roku funkčného obdobia v obci Plavecký 

Mikuláš. 

Do funkcie starostu som nastúpil spolu so siedmimi poslancami obecného zastupiteľstva, 

stav k dnešnému dňu je nezmenený. 

Na obecnom úrade bola v roku 2019 zamestnaná v administratíve p. Lýdia Dulanská 

(účtovníctvo, rozpočtovníctvo, pokladňa, mzdy, majetok obce, správa hrobových miest), p. 

Andrea Mrázová (matrika, stavebná agenda, životné prostredie, odpady, evidencia 

obyvateľstva, podateľňa) - zastupovanie p. Júlie Jeklovej počas materskej dovolenky 

a manuálni pracovníci p. Vlasta Dulanská a p. Tibor Szi na polovičný úväzok na dobu určitú do 

31.1.2020, od 1.2.2020 má pracovný pomer na polovičný úväzok na dobu neurčitú. Pani Júlia 

Jeklová sa vrátila po materskej dovolenke dňa 23.02.2020  a dňa 02.03.2020 požiadala 

o ukončenie  pracovného pomeru dohodou ku dňu 02.03.2020. Pán Stanislav Kovár je 

zamestnaný ako pracovník stojiska kontajnerov na dohodu o vykonaní práce. 

V januári 2019 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 roku 2019 sme dostali sirénu typu DS 977 a máme podpísanú zmluvu 

na umiestnenie a prevádzkovanie na neurčitú dobu. Umiestnená a uvedená do prevádzky 

bola na hasičskej zbrojnici na jar roku 2020. 

V budove Základnej školy bola v letných mesiacoch zrekonštruovaná trieda materskej školy, 

nakoľko veľa detí s trvalým pobytom nebolo prijatých na pobyt do materskej školy. Táto 

trieda  slúži na pobyt detí s poldennou výchovou. Rekonštrukcia triedy spočívala aj vo 

vybudovaní sociálnych zariadení pre deti. Do tejto triedy s poldennou prevádzkou bola 

prijatá pedagogická zamestnankyňa na 70% úväzok Bc. Soňa Zajacová Kunšteková 

a asistentka učiteľky prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 4 hodiny 

denne p. Jana Poláčková. V budove Základnej školy sa dobudovali dva skladové priestory, 

jeden na pedagogické pomôcky a druhý na hračky. Oba priestory slúžia pre materskú školu. 

Do školskej jedálne sa dokúpila umývačka riadu, robot na miesenie cesta, riady a ďalšie 

potrebné veci.  

V roku 2019 sa začalo s vykupovaním pozemkov na rozšírenie cintorína, v roku 2020 sa 

pokračovalo s vykupovaním a nakoľko už máme vykúpených 57.3 % plochy určenej na 

rozšírenie cintorína, v júni tohto roku bola podaná žiadosť o povolenie jednoduchých 

pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Mikuláš - lokalita Pri cintoríne - na Okresný úrad 



v Malackách, pozemkový a lesný odbor. Ďalej bola vypracovaná štúdia na rozšírenie cintorína 

- 3 alternatívy. Štúdie sú zverejnené na webovej stránke obce. 

Do vlastníctva obce sa odkúpil pozemok (cestná komunikácia) pod starou pekárňou z dôvodu 

plánovaného odkanalizovania obce.  Ďalej do vlastníctva obce pribudli pozemky - parcela 

121/13 o výmere 163 m2 a parcela 704/17 o výmere 413 m2, na základe žiadosti 

o prešetrenie vlastníctva z novembra 2019 keďže predtým neexistovali záznamy 

o vlastníkoch na týchto parcelách.  

Bolo vybudovaných 430 m splaškovej kanalizácie z Environmentálneho fondu, celková 

hodnota diela bola v sume 103 433,09 Eur s DPH, z toho poskytnutá dotácia bola vo výške 

98 261,43 Eur s DPH a spoluúčasť obce vo výške 5 171,66 Eur s DPH.  

V mesiaci október bola opravená cesta na Bariny. 

V júni tohto roku sa začali budovať inžinierske siete (vodovod, plynovod, dažďová 

kanalizácia) a prístupová komunikácia k stavebným pozemkom IBV Na Záhumní III. a IV. 

etapa, v sume 424 071,14 Eur s DPH. Verejné osvetlenie k IBV Záhumnie III. a IV. etapa 

v sume 31 410,66 Eur s DPH sa začalo budovať v októbri tohto roku. Dielo bude dokončené 

v priebehu decembra 2020. Stále prebieha odpredaj stavebných pozemkov na Záhumní, 

v tomto roku sa predali 4 stavebné pozemky a v jednom stavebnom pozemku odpredanom 

v roku 2019 bolo využité predkupné právo obce Plavecký Mikuláš a pozemok nadobudla 

obec Plavecký Mikuláš naspäť. Obec má k dnešnému dňu na predaj ešte 6 stavebných 

pozemkov. 

DHZ Plavecký Mikuláš dostal v roku 2020 dotáciu 1400 Eur, ktorú sme použili na nákup 1 ks 

zásahového kompletu, 2 ks zásahovej obuvi, 2 ks zásahovej prilby, 1 ks zásahové rukavice. 

Obec kúpila šatníkovú skriňu pre hasičov na zásahové oblečenie do hasičskej zbrojnice. 

V novembri sa dobudovali 3 lampy verejného osvetlenia v uličke za starou hasičskou 

zbrojnicou, v uličke na Bariny a pri areáli bývalých štátnych majetkov. 

Opravili sa dažďové žľaby na námestí pri kostole sv. Floriána. 

Slovak Telekom realizuje v celej obci položenie optickej siete, v týchto dňoch sa realizujú 

pripojenia domácností. 

 V zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov bola uzavretá zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej 

služby.  

Vo februári 2020 bola podaná žiadosť o dotáciu na riešenie havarijnej situácie strechy na 

starý mlyn v našej obci v sume 15 000 eur z Ministerstva financií SR. Žiadosť spracoval 

zástupca starostu Mgr. Martin Kovár. Vyrozumenie sme zatiaľ nedostali. 



V júni bola podaná žiadosť o bezplatnú Wifi v našej obci v rámci iniciatívy WIFI4EU, žiaľ naša 

obec nebola vybraná spomedzi žiadateľov. 

V týchto dňoch pracujem na podaní žiadosti na Environmentálny fond o dotáciu 500.000,- 

euro na vybudovanie 2170 m kanalizácie v roku 2021. 

 

Stav obyvateľstva, kultúrny a spoločenský život 

 

V roku 2020 sa narodilo v našej obci 8 detí. Z obecného rozpočtu je každému dieťaťu 

poskytnutý finančný príspevok vo výške 100,-Eur. Príspevok bude odovzdaný na obecnom 

úrade 10. decembra 2020.  Verím, že rastúci počet detí sa prejaví aj zvýšením počtu žiakov 

našej dobre vybavenej základnej školy.  

 

V roku 2020 zomrelo 5 našich občanov. Najstaršou občiankou je pani Otília Romanová (94 

rokov).  K dnešnému dňu má naša obec 741 obyvateľov. 

 

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

Čistý chotár, ktorá sa tento rok uskutočnila v obmedzenom režime (individuálne), nakoľko 

sme mali 1. vlnu pandémie COVID 19. Bratislavský samosprávny kraj tento rok vyhlásil akciu  

„Čistíme náš kraj“, ktorú v našej obci zorganizovali predseda komisie životného prostredia 

Mgr. art. Martin Hartiník a členka komisie životného prostredia Mgr. Marta Hlavatá. Touto 

cestou im ďakujem ako aj všetkým, ktorí sa zapojili do čistenia našej obce akýmkoľvek 

spôsobom. K zlepšeniu kvality životného prostredia môžeme prispieť všetci udržiavaním 

čistoty a poriadku po celý rok.  

 

Naša obec začiatkom roka 2020 v internetovom hlasovaní spravodajského webu Záhorí.sk 

získala titul NAJ obec na Záhorí za rok 2019. Víťazom tejto ankety sme už po 8. krát. Chcem 

sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentujú alebo zveľaďujú našu obec, 

členom komisií pri OZ, záujmovým organizáciám v obci ako aj ostatným občanom, ktorí 

organizujú rôzne podujatia a venujú tak v prospech obce voľný čas aj na úkor svojej rodiny. 

Zároveň patrí veľká vďaka za pomoc a spolupatričnosť všetkým, ktorí v čase 1. vlny pandémie 

pomáhali šitím rúšok alebo rozvozom potravín pre starších občanov. Ďakujem ešte raz aj 

zdravotníkom, administratívnym dobrovoľníkom a pracovníkom obce, ktorí pomáhajú pri 

zabezpečovaní testovania na COVID-19 v našej obci. 

 

V kalendári kultúrnych a športových podujatí na rok 2020 bolo v pláne viacero spoločenských 

aktivít, avšak z dôvodu opatrení v čase pandémie COVID-19 sa mnohé z nich neuskutočnili. 

Kultúrna komisia ešte v januári pripravila detský karneval, Sociálno-zdravotná komisia vo 

februári Posedenie s darcami krvi a folklórna skupina Libuša tradičné Pochovávanie basy. 

Máju nám postavili hasiči bez sprievodnej spoločenskej akcie. V lete sa v obmedzenom 

režime uskutočnili bežecké preteky Malokarpatský kros, ktoré pravidelne organizuje p. Lenka 



Kubisová. Kultúrna komisia pripravila pre deti rozlúčku s letom formou športovo-náučného 

chodníka. Keďže na jeseň začala druhá vlna pandémie COVID-19 a od 1.10. bol opätovne 

vyhlásený núdzový stav, nebolo možné organizovať ani posedenie pre dôchodcov 

a jubilantov našej obce a tak im potravinové balíčky od obce boli doručené individuálne. Za 

doručenie ďakujem predsedovi Sociálno-zdravotnej komisie Ing. Radovanovi Ščepkovi ako aj 

ostatným členom komisie. Nakoľko sa nemôžu konať ani vianočné trhy, mikulášske balíčky 

od obce boli rozdané deťom v materskej a základnej škole.  V obci máme aspoň vianočnú 

výzdobu, ktorá nám vytvára vianočnú atmosféru. 

 

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov Vám všetkým prajem veľa šťastia, zdravia,  

rodinnej i pracovnej pohody. Predovšetkým zdravie a pozitívnu myseľ v týchto časoch 

koronakrízy všetci veľmi potrebujeme. 

 

 

V Plaveckom Mikuláši 07.12.2020      

Ing. Peter Válek 

starosta obce Plavecký Mikuláš 

 


