Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 25. júna
2018 o 18:30 hodine v budove Obecného úradu.
Prítomní:

podľa pripojenej prezenčnej listiny

Neprítomní:

Rudolf Malec

Program:

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Zloženie sľubu poslanca

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o prijatí detí do MŠ

6.

Schválenie rozsahu výkonu starostu na volebné obdobie 2018 2022

7.

Schválenie počtu poslancov do OZ na volebné obdobie 2018 - 2022

8.

Schválenie počtu obvodov na volebné obdobie 2018 - 2022

9.

Rôzne
-

informácia

o vybranom

dodávateľovi

na

práce

v KD

rekonštrukcia ústredného kúrenia
- žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
- nové návrhy riešenia kanalizácie a ČOV v obci Plavecký Mikuláš
10.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Bc. Martin Kovár
Ing. Radovan Ščepka

Zapisovateľka:

Bc. Emília Balúchová

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.
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Uznesenie č. 237/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 238/2018
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/
Ku dňu 31.5.2018 sa Ing. Jaroslav Hečko vzdal poslaneckého mandátu. Poslankyňou sa stala
prvá náhradníčka Bc. Lenka Kubisová, ktorá zložila poslanecký sľub do rúk starostky obce. Zároveň
sa stala predsedníčkou Komisie ŽP. Ing. Jaroslav Hečko ostáva ako platný člen tejto komisie.

K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí:
Uznesenie č. 141/17 Uznesenie č. 164/17 Uznesenie č. 172/17 Uznesenie č. 174/17 Uznesenie č. 182/17 Uznesenie č. 183/17 -

Uznesenie č. 198/17
Uznesenie č. 213/18
Uznesenie č. 214/18
Uznesenie č. 215/18

-

Uznesenie č. 219/18
Uznesenie č. 220/18
Uznesenie č. 224/18
Uznesenie č. 225/18
Uznesenie č. 226/18

-

zostáva v platnosti /dodávateľ prác je vybraný DS/, do konca mesiaca
jún 2018 budeme vedieť výsledok
návrhy zmien v passporte dopravného značenia boli zaslané na DI v MA
plní sa /PD a ohláška na oplotenie Stojiska na kontajnéry/
presunula sa dopravná značka Školská zóna a odstránili sa 2 ks
dopravných značiek Pozor deti
plní sa /z dôvodu rozdelenia prác na dve etapy je hotová prvá časť
chodníka a oddychovej časti.
plní sa, nakoľko bol zaslaný návrh zmluvy zo strany Západoslovenskej
distribučnej /nová trafostanica sa nerieši, ale napojenie bude
z jestvujúcej trafostanice/
plní sa /je podaná žiadosť o územné konanie na II. etapu vodovodu/
predbežný súhlas predaja obecného pozemku pánovi Jozefovi Kovárovi
predbežný súhlas predaja obecného pozemku pánovi Ladislavovi Klímovi
predbežný súhlas predaja obecného pozemku pánovi Ladislavovi
Vandákovi
plní sa /je rozbehnuté rokovanie s právnikom zo Senice/
plní sa /školské pomôcky sa postupne nakupujú/
splnené /program z minulého OZ/
splnené /zapisovateľka a overovatelia zápisnice z minulého OZ/
splnené /vyhodnotenie uznesení/
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Uznesenie č. 227/18
Uznesenie č. 228/18
Uznesenie č. 229/18
Uznesenie č. 230/18

-

Uznesenie č. 231/18
Uznesenie č. 232/18
Uznesenie č. 233/18
Uznesenie č. 234/18
Uznesenie č. 235/18
Uznesenie č. 236/18

-

plní sa /predaj pozemku Jozefovi Kovárovi/
plní sa /predaj pozemku Ladislavovi Klímovi/
plní sa /predaj pozemku Ladislavovi Vandákovi/
plní sa /predbežný predaj pozemku Mgr. Anne Piatkovej a Jane
Ščepkovej/
plní sa /návrh VZN č. 1/2018/
splnené /úhrada fa za kamerový systém/
splnené /úhrada fa za rekonštrukciu I. etapy MR/
splnené /úhrada fa za práce vo dvore Svadobky/
splnené /úhrada fa za zhotovenie drenáží vo dvore Svadobky/
splnené /traktorová kosačka aj s príslušenstvom je kúpená/

Uznesenie č. 239/2018
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 5/
Poslanci prejednali návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach prijímania detí do MŠ. Nakoľko sa
viacerí zhodli, že tento návrh nie je dostatočne právne opatrený, predložený návrh neschválili.

Uznesenie č. 240/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje VZN č. 1/2018 o podmienkach
prijímania detí do MŠ – tak ako bol zverejnený návrh tohto VZN.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6/
Nakoľko v novembri budú voľby do orgánov samosprávy je treba, aby OZ určilo rozsah výkonu
starostu obce.

Uznesenie č. 241/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
3

nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Plavecký Mikuláš
takto:
Na plný pracovný úväzok.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7/
K novembrovým voľbám je treba určiť i počet poslancov v nasledujúcom volebnom období.
Podľa počtu obyvateľov je v našej obci možnosť určiť 5-7 poslancov. Poslanci sa dohodli na 7, tak
ako bolo doteraz.

Uznesenie č. 242/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018 – 2020 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Plavecký Mikuláš – 7
/sedem/.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8/
Taktiež je treba určiť i počet volebných obvodov. V našej obci je len 1 volebný obvod.

Uznesenie č. 243/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši určuje na volebné obdobie 2018 – 2022 pre obec
Plavecký Mikuláš – 1 /jeden/ volebný obvod.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0
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K bodu 9/
Starostka informovala poslancov o vybranom dodávateľovi na práce v KD v Plaveckom Mikuláši.
Cenovú ponuku poslali spoločnosti: Marian Binda, Vrbové, DIOS s. r. o., Malacky a MG instal
s. r. o., Terchová. Najvýhodnejšiu ponuku zaslala spoločnosť DIOS, s. r. o..

Uznesenie č. 244/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu o vybranom
dodávateľovi na rekonštrukčné práce v KD. Najnižšiu ponuku dala spoločnosť DIOS s. r. o.,
Malacky, a to v sume 22.358,118 €.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odpredaj 18 m2 obecného pozemku p. č. 2/1 pani Adriane
Skačanovej. Tento pozemok využívali dlhé roky predchádzajúci majitelia ako predzáhradku pred
svojim rodinným domom a pre obec je tento pozemok inak nevyužiteľný a nezasahuje ani do
projektu revitalizácie

Uznesenie č. 245/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje odpredaj obecného pozemku
p. č. 2/1, vo výmere 18 -20 m2 (skutočná výmera bude podľa geometrického plánu) pani Adriane
Skačanovej, bytom Plavecký Mikuláš 113. Pozemok je evidovaný na LV č. 584, p. č. 2/1.
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.
V prípade, že nebudú námietky, cena za 1 m2 sa schvaľuje vo výške 5 € (slovom päť eur).
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odpredaj 12 m2 obecného pozemku p. č. 121/1 pánovi
Ladislavovi Klímovi, nakoľko v predchádzajúcom geometrickom pláne bola chyba a zistilo sa, že
správna výmera je 29 m2, nie 17 m2.
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Uznesenie č. 246/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje predaj obecného pozemku
pánovi Ladislavovi Klímovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 373, o výmere 12 m2. Pozemok je evidovaný
na LV 584, parcela č. 121/1.
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.
V prípade, že nebudú námietky, cena za 1 m2 sa schvaľuje vo výške 5 € (slovom päť eur).
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 1 (L. Klíma)

Uznesenie č. 247/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje predaj obecného pozemku Mgr. Anne
Piatkovej rod. Saglenovej, bytom 018 52 Pruské č. 370 a Jane Ščepkovej rod. Dojčákovej, bytom
Fedinova 24, 851 01 Bratislava vo výmere 50 m2 a to každej v ½, ktorý je evidovaný na LV č. 584
parcela č. 121/1. Predaj pozemku sa vykoná na základe GP č. 8/2018, ktorý vyhotovila firma
GeoTime s. r. o., Hollého 749, 905 01 Senica, dňa 22.3.2018.
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 tvorí súčasť oplotenia ich záhradky, využívajú ho z čias, kedy bol rodinný dom postavený
a pre obec Plavecký Mikuláš je inak nevyužiteľný. Predaj sa uskutoční v cene 5 € (slovom päť eur) za
jeden m2.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Starostka predložila poslancom žiadosť spoločnosti First Klass, s. r. o. Plavecký Mikuláš, na
odsúhlasenie otváracích hodín v grill-bare Mikulášsky dvor. Poslanci s navrhovanou otváracou
dobou súhlasia.

Uznesenie č. 248/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje spoločnosti First Klass, s. r. o., Plavecký
Mikuláš, otváracie hodiny pre Grill-bar Mikulášsky dvor tak, ako boli predložené.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0
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Na obecnom zastupiteľstve bol prítomný i Ing. arch. Milan Vanek, ktorý prišiel kvôli obecnej
kanalizácii. Z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bol na obecný úrad doručený list, v ktorom nám
oznamujú, že ak zaktualizujeme projektovú dokumentáciu a majetkovo vysporiadame pozemky,
dajú návrh na zaradenie do investičného plánu - vybudovanie prepojenia medzi obcami Plavecký
Mikuláš a Plavecký Peter. Starostka požiadala obec Plavecký Peter o vyjadrenie, či súhlasia
s napojením našej obce do ich ČOV-ky. Obec Plavecký Peter súhlasí, ale s podmienkou, že cez ich
obec nebudú prechádzať nákladné autá vyvážajúce žumpy. Keďže posledná aktualizácia
projektovej dokumentácie je z roku 2011, je nutné ju prerobiť. Pri riešení tejto aktualizácie budú
Ing. arch. Vanekovi nápomocní poslanci pán Klíma a pán Glajšek, ktorí si s pánom Vanekom hneď
dohodli stretnutie.

K bodu 10/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným
za účasť a pozvala ich na futbalový turnaj starých pánov, ktorý sa uskutoční 30.6.2018 na
futbalovom ihrisku a dňa 7.7.2018 na námestie na kultúrnu akciu Cyrilo-metodské popoludnie,
ktoré je spojené s 25. výročím vzniku SR.
Overovatelia zápisnice:
Bc. Martin Kovár

_________________________

Ing. Radovan Ščepka

_________________________

Zapisovateľka:
Bc. Emília Balúchová

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 28. júna 2018

Marta Hlavatá
starostka obce
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