Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,
dňa 18. marca 2019 o 17:30 hodine v budove Obecného úradu.
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.

Valné zhromaždenie BVS dňa 15.4.2019

5.

Inžinierska

činnosť

na

zabezpečenie

stavebného

povolenia

k inžinierskym sieťam na IBV na Záhumní III. a IV. etapa –
vyhodnotenie cenových ponúk
6.

Inžinierska

činnosť

na

zabezpečenie

stavebného

povolenia

k inžinierskym sieťam na IBV na Záhumní III. a IV. etapa –
objednávka na inžiniersku činnosť s vybratým uchádzačom.
7.

Zmluva

o dielo

–

na

vypracovanie

kompletnej

projektovej

dokumentácie na kanalizáciu
8.

Rôzne

9.

Diskusia a záver

Overovatelia:

RNDr. Alena Nemcová
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. Oboznámil ich s programom, navrhol overovateľov a zapisovateľku
zápisnice.
Program zasadnutia, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.

1

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

L. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti.

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

L. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti.

K bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí:
Uznesenie č. 164/17 Uznesenie č. 182/17 -

Uznesenie č. 198/17 Uznesenie č. 20/2019 Uznesenie č. 21/2019 Uznesenie č. 24/2019 Uznesenie č. 25/2019 Uznesenie č. 27/2019 Uznesenie č. 28/2019 Uznesenie č. 35/2019 Uznesenie č. 36/2019 Uznesenie č. 37/2019 Uznesenie č. 38/2019 Uznesenie č. 39/2019 Uznesenie č. 40/2019 Uznesenie č. 41/2019 -

plní sa – návrh zmien v passporte dopravného značenia boli zaslané
na DI v Malackách. Značky boli objednané u firmy Signatech s.r.o.
plní sa – z dôvodu rozdelenia prác na dve etapy je hotová prvá časť
chodníka a oddychovej časti. Prebehlo výberové konanie. Víťazná firma
KNOSS s. r. o.
plní sa – rozšírenie verejného vodovodu II. etapa. Prebehlo výberové
konanie. Víťazná firma Peter Stachovič.
plní sa – dopracovanie projektu kanalizácie. Prebehlo výberové konanie,
víťaz Ing. Arch. Milan Vanek.
plní sa – odpredaj obecného pozemku
plní sa – návrh na odkúpenie pozemku pri škole
plní sa – návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia cintorína
plní sa – odkúpenie pozemku od SPF – späť vzatie žiadosti o kúpu
pozemku
plní sa - koncept kroniky za rok 2018
plní sa – súvisí s uznesením č. 21/2019
splnené – zmluva o dielo s firmou KNOSS - Rekonštrukcia spevnenej
plochy
splnené – zmluva o dielo s firmou Peter Stachovič – Rozšírenie verejného
vodovodu II. etapa Na Bariny
splnené – žiadosť riaditeľky ZŠ o príspevok na školské potreby
splnené – prevádzkový poriadok stojiska kontajnerov
plní sa – cenová ponuka na výmenu vedenia Verejného rozhlasu
splnené – všeobecne záväzné nariadenie č. 1
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Uznesenie č. 42/2019 - splnené – všeobecne záväzné nariadenie č. 2
Uznesenie č. 43/2019 - splnené – zrušenie uznesenia č.27/2019 o priebežnom odkúpení parcely
od SPF
Uznesenie č. 44/2019 - splnené – správa hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 45/2019 - splnené – správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2018
Uznesenie č. 46/2019 - splnené – Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
k 31.12.2018
Uznesenie č. 47/2019 - splnené – Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
Uznesenie č. 48/2019 - splnené – použitie rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu za rok 2018
Uznesenie č. 49/2019 - splnené – výročná správa obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2018
Uznesenie č. 50/2019 - splnené – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Plavecký Mikuláš k 31.12.2018

Uznesenie č. 53/2019
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

L. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti.

K bodu 4/
Starosta obce pozval na obecné zastupiteľstvo pána Miroslava Draguna, bytom Medveďova 1, 851
04 Bratislava, ktorý oslovil obec k zastupovaniu akcionárov na riadnom valnom zhromaždení
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré sa bude konať 15.4.2019. Pán Dragun osobne
prišiel a s poslancami sa porozprával a zodpovedal im na ich otázky.

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje V obchodnej spoločnosti BVS, a.s.,
so sídlom Prešovská 48, Bratislava , IČO : 35850370:
a.) odvolanie zástupcu menšinových akcionárov z predstavenstva obchodnej spoločnosti:
podpredsedu predstavenstva Ing. Františka Sobotu, Čulenova 40, Skalica 909 01
vymenovanie za zástupcu menšinových akcionárov v predstavenstve obchodnej spoločnosti:
za podpredsedu predstavenstva Miroslava Draguna, bytom Medveďovej 1, Bratislava 851 04
b.) v prípade nezvolenie zástupcu minoritných akcionárov do predstavenstva schvaľuje
odvolanie zástupcu menšinových akcionárov z dozornej rady obchodnej spoločnosti:
Ing. Ľudovít Barát, Duklianska 627/27, Skalica 909 01
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vymenovanie za zástupcu minoritných akcionárov v dozornej rade obchodnej spoločnosti:
Miroslava Draguna, bytom Medveďovej 1,Bratislava 851 04
c.) poverenie splnomocneného zástupcu akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov
akcionárov za členov štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti uvedených
v uznesení.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 1 (Ing. Ľ. Hajduk)

K bodu 5/
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva , že obec prijala na základe vypísania
výberového konania štyri cenové ponuky na zabezpečenie inžinierskej činnosti. Poslanci obecného
zastupiteľstva po preskúmaní navrhovaných cenových ponúk a termínov plnenia, rozhodli
o cenovej ponuke pre dodávateľa: Ing. Marek Majcher - STONEcomp, Záhorácka 4/56, 901 01
Malacky.

Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zabezpečenie inžinierskej činnosti
stavebného povolenia Inžinierskych sietí pre stavbu „IBV Záhumní III. a IV. etapa – Plavecký
Mikuláš“ a na základe predložených ponúk obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši vyberá
dodávateľa Ing. Marek Majcher - STONEcomp, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky, ktorý zabezpečí
stavebné povolenie na stavbu Inžinierskych sietí na „ IBV Záhumní III. a IV. etapa - Plavecký
Mikuláš.“
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 2

(RNDr. A. Nemcová
Mgr. M. Hlavatá)

K bodu 6/
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje objednať dodávateľa na zabezpečenie
inžinierskej činnosti stavebného povolenia pre stavbu „ IBV Záhumnie III. a IV. etapa- Plavecký
Mikuláš“ na základe Zmluvy na zabezpečenie inžinierskej činnosti stavebného povolenia pre
dodávateľa Ing. Marek Majcher - STONEcomp, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky, ktorý zabezpečí
stavebné povolenie na stavbu Inžinierskych sietí na „IBV Záhumnie III. a IV. etapa- Plavecký
Mikuláš“ v sume 2.760,- EUR s DPH (slovom dvetisíc sedemstošesťdesiat eur), v termíne 12 týždňov.
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Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 1 (RNDr. A. Nemcová)

K bodu 7/
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o dielo medzi Obcou
Plavecký Mikuláš a Ing. arch. Milanom Vanekom v celkovej sume 9.970,00EUR s DPH. Poslanci
obecného zastupiteľstva nepristúpili k hlasovaniu, nakoľko Ing. arch. Milan Vanek musí doložiť
konkrétny rozpis, koľko bude ktorá projektová dokumentácia stáť. Nacenená je kompletná
projektová dokumentácia ako celok - cenová ponuka na základe, ktorej p. Vanek vyhral výberové
konanie na dopracovanie kompletnej projektovej dokumentácie „Verejná kanalizácia obce
Plavecký Mikuláš – zmena stavby pred dokončením“. Starosta obce a p. Klíma oslovia p. Vaneka na
rozpísanie cien jednotlivých projektov.

K bodu 8/
Starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva informovali záujemcov o stavebné
pozemky na Záhumní o cene pozemkov a o predbežnom začatí a výstavbe inžinierskych sietí .

K bodu 9/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť.
Overovatelia zápisnice:
RNDr. Alena Nemcová

_________________________

Ing. Radovan Ščepka

_________________________

Zapisovateľka:
Andrea Mrázová

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 18. marca 2019
Ing. Peter Válek
starosta obce
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