Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa
24. októbra 2016 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu.
Prítomní:

podľa pripojenej prezenčnej listiny

Neprítomní:

Juraj Federmayer
Peter Glajšek

Program:

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Zmena systému zberu triedeného odpadu

5.

Inventarizácia majetku obce za rok 2016 – stanovenie
komisií

6.

Návrh rozpočtu na roky 2017-2018-2019

7.

Delegovanie poslancov za člena do Rady Základnej školy a do
Rady Materskej školy

8.

Rôzne
- úhrada faktúr
- informácia o podanom projekte ohľadom ČOV a kanalizácie

9.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Ing. arch. Igor Krist
Ing. Radovan Ščepka

Zapisovateľka:

Emília Balúchová
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K bodu 1 a 2/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. Privítala
prítomných poslancov. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov a zapisovateľku
zápisnice.
Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.

Uznesenie č. 110/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 111/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3/

Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí:
Uznesenie č. 133/12
Uznesenie č. 188/13
Uznesenie č. 285/14
Uznesenie č. 99/16
Uznesenie č. 100/16
Uznesenie č. 101/16
Uznesenie č. 102/16
Uznesenie č. 103/16
Uznesenie č. 104/16
Uznesenie č. 105/16
Uznesenie č. 106/16

Uznesenie č. 107/16

- ostáva v platnosti (vodovod na Bariny) – podaná žiadosť na jeho
kolaudáciu
- ostáva v platnosti (JPÚ v lokalite Záhumnie)
- splnené - zubná ambulancia je otvorená každý utorok
- nahrádza ho uznesenie č. 103/2016
- splnené (program z minulého OZ)
- splnené (overovatelia zápisnice a zapisovateľka z minulého OZ)
- splnené (vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich OZ
- predaj obecného pozemku pánovi Pavlovi Kiripolskému sa uskutočnil,
zápis v katastri nehnuteľností ešte neprebehol
- rozmiestnenie pozemkov na IBV Záhumnie III. a IV. etapa bolo rozoslané
všetkým vlastníkom a čaká sa na ich reakcie
- splnené (VZN č. 1/2016)
- bol oslovený Ing. Stanislav Sýkora na vypracovanie PD na parkovisko pri
dome smútku za účelom využitia poskytnutej dotácie z Ministerstva
financií
- bol oslovený geodet Ing. Rastislav Holič za účelom vypracovania GP,
nakoľko chodník vedie po parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve obce
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Uznesenie č. 108/16
Uznesenie č. 109/16

- splnené (všetky faktúry boli uhradené)
- splnené (zlúčenie komisií)

Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/

Obecné zastupiteľstvo navštívili pracovníci firiem FCC SLOVENSKO (.A.S.A.) – pani Elízová a ENVI
PAK – pán Morávek. Oboznámili poslancov so zmenou v Zákone o odpadoch, ktorá sa týka zberu
triedeného odpadu domácnosťami. Informovali o existencii tzv. vrecového spôsobu vývozu
triedeného odpadu. Týka sa to papiera a plastov. Každá domácnosť obdrží vrecia – žlté na plasty
a modré na papier. V deň vývozu triedeného odpadu vyložia členovia domácnosti príslušné vrece
pred dom a pracovníci zberovej firmy (u nás FCC SLOVENSKO) ho zoberú a vymenia za prázdne
vrece. Tento systém je iba pre občanov – domácnosti. Firmy si podľa nového Zákona o odpadoch
musia zber triedených odpadov riešiť samé. Na stanovištiach kontajnerov ostanú iba kontajnery na
sklo a odevy. Pracovníci spomenutých firiem nechali na obecnom úrade i informačné letáky určené
do domácností. Obecný úrad zabezpečí, aby sa tieto letáky dostali do každej domácnosti. Cieľom
tejto zmeny je, aby sa čo najviac odpadu vytriedilo a tým sa znížili poplatky za komunálny odpad
a taktiež by sa mala docieliť väčšia čistota obce. Postupne na tento systém prechádzajú všetky
okolité obce. Nakoľko sa aj poslancom OZ táto zmena zdá dobrá, prešli by sme na ňu od 1.1.2017,
keď budú zabezpečené všetky potrebné záležitosti.

K bodu 5/
Účtovníčka obce spolu so starostkou predložili poslancom na schválenie zloženie
inventarizačných komisií a oboznámila ich s termínmi inventarizácie. Všetkým boli odovzdané
Príkazy štatutárneho zástupcu na vykonanie inventarizácie, menovacie dekréty i povinnosti DIK
a ÚIK.
Fyzická inventarizácia (DIK) od 2.11.2016 do 30.11.2016
Ústredná inventarizácia (ÚIK) od 3.1.2017 do 5.1.2017
Zoznam členov pre inventarizáciu majetku obce Plavecký Mikuláš:
1. DIK: Inventarizácia obecného úradu, priľahlých skladových priestorov a požiarnej zbrojnice
predseda:
Peter Glajšek
členovia:
Júlia Jeklová, Helena Kovárová, Martin Kovár, Jozef Poláček
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2. DIK: Inventarizácia svadobky, kultúrneho domu, domu smútku, a budovy zdravotníctva
predseda:
Rudolf Malec
členovia:
Vlasta Dulanská, Ing. Radovan Ščepka, Ing. arch. Igor Krist
3. DIK: Inventarizácia ZŠ, MŠ, ŠJ a TJ
predseda:
Ladislav Klíma
členovia:
Emília Balúchová, PaedDr. Viera Provazníková, Lýdia Bartošová, Elena Rečná
Ústredná inventarizačná komisia:
predseda:
Emília Balúchová
členovia:
Marta Hlavatá, Ladislav Klíma, Ing. Marcel Šeliga

Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje stanovenie komisií za účelom vykonania
inventarizácie majetku a záväzkov obce ku dňu 31.12.2016.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0

Pán Kovár bol vzdialený z hlasovacej miestnosti.

K bodu 6/

Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie NÁVRH rozpočtu na roky 2017-2019.
Tento návrh bol prerokovaný a bude zverejnený na pripomienkovanie spôsobom v obci obvyklým.
Na ďalšom zasadnutí bude na základe prípadných pripomienok znovu prerokovaný. Tento návrh
tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2017-2019, ktorý
bude zverejnený na pripomienkovanie spôsobom v obci obvyklým.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7/
Nakoľko prešli 4 roky od zvolenia Rady Základnej školy a Rady Materskej školy, je potrebné
zvoliť tieto Rady nové. Poslanci teda musia delegovať zo svojich radov členov do Rady ZŠ a Rady
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MŠ. Delegovaní boli do Rady Základnej školy pán Ladislav Klíma a do Rady Materskej školy pán Ing.
Radovan Ščepka.

Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši deleguje Ladislava Klímu do Rady Základnej školy.
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši deleguje Ing. Radovana Ščepku do Rady Materskej
školy.
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8/

Starostka obce predložila poslancom na schválenie úhrady faktúr:
a) Jozef Klíma, Plavecký Mikuláš; fa č. 2016-14 vo výške 1449,16 € za stavebné práce pri oprave
omietok a izolácií v Lekárni v Plaveckom Mikuláši
b) VEDES, s. r. o., Senica; fa č. 88/2016 vo výške 1 869 € za údržbu verejných priestranstiev vrátane
odvozu odpadu a zeminy.

Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry od Jozef Klíma, Plavecký
Mikuláš, faktúra číslo 2016-14 vo výške 1449,16 € za stavebné práce pri oprave omietok a izolácií
v Lekárni v Plaveckom Mikuláši.
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry od spoločnosti VEDES, s. r.
o., Senica; fa č. 88/2016 vo výške 1 869 € za údržbu verejných priestranstiev vrátane odvozu
odpadu a zeminy.
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka informovala poslancov o opätovne podanej žiadosti na Environmentálny fond na
vybudovanie ČOV a kanalizácie. O úspešnosti, resp. neúspešnosti bude poslancov starostka
informovať.
Starostka ďalej informovala poslancov o odkupovaní pozemkov v katastrálnom území firmou,
ktorá chce za neznámym účelom skúpiť od občanov veľké plochy pozemkov. Firma Agropartner
spol. s r. o., ktorá riadne uvedené pozemky využíva na poľnohospodársku prvovýrobu, požiadala
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši o zverejnenie informácie, že podľa Zákona
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, má firma Agropartner spol. s r. o.
prednostné právo na odkúpenie týchto pozemkov, pričom ich vykúpi za rovnakú cenu.
Ďalej starostka vyzdvihla prácu DHZ Plavecký Mikuláš pri zabezpečovaní padnutej vŕby na
zdravotnom stredisku a taktiež pri odstraňovaní padnutých stromov na Dubníčku. Tieto stromy
padli pri silnom vetre, ktorý sa prehnal našou dedinou minulý víkend. V najbližšom čase odstránia
i spomínanú vŕbu.

K bodu 9/
V diskusii nevystúpil nikto.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným
za účasť.
Overovatelia zápisnice:
Ing. arch. Igor Krist

_________________________

Ing. Radovan Ščepka

_________________________

Zapisovateľka:
Emília Balúchová

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 25. októbra 2016

Marta Hlavatá
starostka obce
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