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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 10. apríla 

2017 o 18:30 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.  Informácie o výsledku volieb na poslanca OZ, zloženie sľubu 

nového poslanca 

5.  Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom v zastúpení spoločnosti 

ProTel, na vybudovanie Verejnej elektronickej komunikačnej siete 

v obci 

6.  Správa hlavného kontrolóra za rok 2016 

7. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielom v 31.12.2016 

8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

9.  Schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2016 a Výročnej správy  

obce k 31.12.2016 

10.  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2016  pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce 

Plavecký Mikuláš    

11.  Schválenie dodatku k Nájomnej zmluve  medzi obcou Plavecký 

Mikuláš a Agropartner spol. s r.o. Plavecké Podhradie 

                   12.  Schválenie konceptu kroniky za rok 2016 

                  13.   Rôzne   

                         - informácia o podaných žiadostiach o finančné prostriedky 

                          - VI. Ročník súťaže v rámci PODHORANU „ Čistý chotár“ 

                         - Rekonštrukcia chodníka cez uličku 

                        - Vybraný dodávateľ na práce na parkovisko pri Dome smútku      

14. Diskusia a záver 

                 

Overovatelia: Peter Glajšek 

   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. 144/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 145/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 3/ 
 
     Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
 
Uznesenie č. 133/12  - zostáva v platnosti /vodovod na Bariny/ - I. časť kolaudácie už bola, 

dokladajú sa ďalšie materiály 
Uznesenie č. 188/13  - zostáva v platnosti /JPÚ Záhumnie/ 
Uznesenie č. 103/16  -  predaj obecného majetku pánovi Pavlovi Kiripolskému sa uskutočnil,  
  zápis v KN ešte neprebehol, bol prerušený vklad do KN          
Uznesenie č. 104/16 -  rozmiestnenie pozemkov na IBV Záhumnie III. a IV. etapa je vykonané 
Uznesenie č. 129/16  -      splnené /Odkúpenie pozemku v uličke sa uskutočnilo, zápis v KN je 

hotový 
Uznesenie č. 130/16 -  uznesenie OZ bolo zaslané na Ministerstvo pôdohospodárstva a RV.                                       

Bolo tiež vykonané šetrenie Okresným úradom Malacky, dňa 22.02.2017 
priamo na ihrisku. Nebolo zistené žiadne porušenie zákona /kanál na 
ihrisku/    

Uznesenie č. 132/16  - bude sa plniť až 8. apríla 2017 keď prebehnú voľby poslanca 
Uznesenie č. 133/17  -   splnené /program z minulého OZ/ 
Uznesenie č. 134/17  -   splnené /zapisovateľka a overovatelia zápisnice/ 
Uznesenie č. 135/17  -   splnené /vyhodnotenie uznesení/ 
Uznesenie č. 136/17  -   splnené /VZN 1/2017/ 
Uznesenie č. 137/17 -   splnené /Správa ZŠ/ 
Uznesenie č. 138/17  -   splnené /Správa MŠ/ 
Uznesenie č. 139/17  -   splnené /Kontinuálne vzdelávanie v MŠ/ 
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Uznesenie č. 140/17 -   splnené /zmluva sa nepodpísala, hľadá sa nové riešenie/ 
Uznesenie č. 141/17 -   zostáva v platnosti /dodávateľ prác je vybraný DS/ 
Uznesenie č. 142/17  -   splnené /oznámenie bolo zaslané riaditeľke ZŠ/ 
Uznesenie č. 143/17  -   splnené /telocvičňa v ZŠ je vymaľovaná a faktúra je uhradená/                     

 

Uznesenie č. 146/2017 
 
     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 4/ 
 
     V našej obci sa 8.4.2017 konali nové voľby do obecného zastupiteľstva, kde sa volil 1 poslanec. 
Do stanoveného termínu podali kandidátne listiny 3 kandidáti a to (v abecednom poradí): 
Ing. Jaroslav Hečko – nezávislý kandidát 
Lenka Kubisová – nezávislá kandidátka 
Tomáš Zajac – Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 
 
Pre tieto voľby do OZ bolo zapísaných 613 oprávnených voličov. K volebným urnám ich prišlo 173, 
čo je 28,22 % účasť. 
 
Voliči hlasovali takto: 
Ing. Jaroslav Hečko - 117 hlasov 
Lenka Kubisová -   36 hlasov 
Tomáš Zajac  -   20 hlasov 
 
Novým poslancom sa teda stal Ing. Jaroslav Hečko, ktorý na tomto zasadnutí zložil sľub poslanca. 
 

Uznesenie č. 147/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie výsledky nových volieb jedného 

poslanca do Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 5/ 
 

     Na zasadnutí OZ bol prítomný i pán Ivan Jarábek zo spoločnosti ProTel Bratislava, ktorý prišiel, 

aby prítomným poslancom a občanom objasnil žiadosť spoločnosti Slovak Telekom o predbežný 

súhlas s výstavbou Verejnej komunikačnej siete (VEKS) v našej obci. Poslancom i občanom 

odpovedal na kladené otázky.  Ku škodlivosti žiarenia z tejto „veže“ predložil štúdie, ktoré tvrdia, 
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že toto žiarenie nie je škodlivé. S postavením vykrývača na parcele č. 767/1 OZ nesúhlasí, bola im 

navrhnutá lokalita bývalé štátne majetky. Preto bola ich žiadosť zamietnutá. 

 

Uznesenie č. 148/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje vydanie predbežného súhlasu pre 

stavebníka Slovak Telekom, za účelom vybudovania Verejnej komunikačnej siete (VEKS) v obci 

Plavecký Mikuláš, na p. č. 767/1. Slovak Telekom je zastúpený spoločnosťou ProTel. 

 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 

                    za:  7   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 6/ 
 

     Hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga predložil Správu hlavného kontrolóra za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 149/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Plavecký Mikuláš k 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 7/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2016. 

 

Uznesenie č. 150/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej 

komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: zo 7  prítomných poslancov 

                    za:  7   proti:  0  zdržal sa: 0 
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K bodu 8/ 
 
     Hlavný kontrolór obce predložil poslancom Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 
obce k 31.12.2016, kde odporúča celoročné hospodárenie obce schváliť bez výhrad. 
 

Uznesenie č. 151/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Plavecký Mikuláš k Záverečnému účtu obce k 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 

                    za:  7   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9/ 

 
     Starostka obce spolu s účtovníčkou predložili poslancom na schválenie Záverečný účet obce 
k 31.12.2016 a Výročnú správu obce k 31.12.2016. 
 

Uznesenie č. 152/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš 

k 31.12.2016 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.  

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 

                    za:  7   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 153/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Výročnú správ obce Plavecký Mikuláš 

k 31.12.2016.  

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 

                    za:  7   proti:   0  zdržal sa:  0 

 
 

K bodu 10/ 
 

      Starostka predložila poslancom Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš.  
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Uznesenie č. 154/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký 

Mikuláš k 31.12.2016.  

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 

                    za:  7   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 11/ 
 

      Starostka predložila na schválenie dodatok Nájomnej zmluvy medzi obcou Plavecký Mikuláš 

a spoločnosťou Agropartner spol s. r. o. V tomto dodatku je zvýšená cena nájomného za pôdu. 

   

Uznesenie č. 155/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši  schvaľuje podpísanie dodatku k Nájomnej zmluve 
medzi obcou Plavecký Mikuláš a spoločnosťou Agropartner, spol. s r. o., Plavecké Podhradie. 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku podpisom zmluvy. 
 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov 
  za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 12/ 
 
     Kronikárka obce Ing. Jana Válková poslala e-mailom poslancom i starostke na odsúhlasenie 
koncept kroniky za rok 2016.  Tento koncept bol schválený, Ing. Válková ho môže prepísať do 
Kroniky obce.  
 

Uznesenie č. 156/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši  schvaľuje zápis konceptu kroniky za rok 2016 do 
Kroniky obce, tak, ako návrh predložila kronikárka Ing. Jana Válková. 
 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov 
  za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 13/ 
 
     Starostka informovala poslancov o podaných žiadostiach o finančné prostriedky. 

Na Bratislavský samosprávny kraj poslali žiadosť Športový klub Záhorák i Obec Plavecký Mikuláš. ŠK 

Záhorák dostal dotáciu 2 700 € a obec 6 000 €. Dnes starostka odoslala žiadosť na Ministerstvo 
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vnútra SR na dotáciu na Vojnové hroby (na rekonštrukciu hrobu Helenky Báchorovej) vo výške 

1 500 € a na Ministerstvo financií na Individuálne potreby obcí (rekonštrukcia strechy býv. MNV) 

vo výške 20 000 €. O úspešnosti, resp. neúspešnosti bude starostka informovať na ďalších 

zasadnutiach. 

 

     Ďalej informovala o prebiehajúcej súťaži Čistý chotár, ktorú opäť organizuje OZ Podhoran. Ide 

o súťaž vo „vyčistení si“ svojej obce od odpadkov a čiernych skládok. 

 

     Ďalšia informácia bola o rekonštrukcii chodníka cez uličku. Kúpa pozemku od manželov Szíových 

prebehla na KN bez problémov. Na rekonštrukcii chodníka sa môže začať pracovať. Preto starostka 

pripraví všetky potrebné materiály, aby sa mohlo začať s prácami, pretože v prevažnej miere budú 

na rekonštrukciu použité finančné prostriedky z obecného rozpočtu. 

 

     Na projekt „Rekonštrukcia parkoviska pri Dome smútku“ bolo 29.3.2017 uskutočnené výberové  

konanie na dodávateľa prác. Stala sa ním firma TINAMA, s. r. o., Bratislava. 

 

     Firma ALUX, s. r. o., ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku na výrub stromov na Dubníčku, 

dotknutých 6 stromov aj vyrezala. Starostka preto predložila poslancom faktúru na schválenie 

úhrady. V cenovej ponuke bol zahrnutý výrub 6 ks stromov, dovoz a prenájom drtiča a manipulácia 

s haluzovinou. 

 

Uznesenie č. 157/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši  schvaľuje úhradu faktúry firmy Alux, s. r. o.,  č. 
2017035 vo výške 2 940 € za výrub 6 ks stromov. 
 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov 
  za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 

  

     Ďalej starostka predložila poslancom žiadosť pani Jany Horinkovej, Plavecký Mikuláš 127, 
o odkúpenie pozemku p. č. 196/2 o výmere 73 m2. Pani Horinková je vlastníčkou susedného 
pozemku. Jedná sa o pozemok na Libuši. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo 5 hlasmi, že pozemok sa 
neodpredá. Preto bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 158/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši  schvaľuje odpredaj pozemku p. č. 196/2 o výmere 
73 m2,  pani Jane Horinkovej, bytom Plavecký Mikuláš 127. 
 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov 
  za: 0   proti: 5   zdržal sa: 2 (Kovár, Ing. arch. Krist) 
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     Poslanci Malec, Ing. Ščepka a Ing. arch. Krist predniesli výsledky kontroly v Café bare Modrá 
Lagúna. Pri prvej kontrole boli stavom Café baru zarazení a utvrdili sa v tom, že sťažnosti občanov 
sú oprávnené. Preto spísali všetky nedostatky, ktoré našli, aby ich prevádzkovateľka odstránila. Pri 
ďalšej kontrole zistili, že väčšina týchto nedostatkov bola odstránená. Okrem iného ostali na 
doriešenie nedostatky, ktoré musí prevádzkovateľka riešiť v spolupráci s obcou. OZ sa rozhodlo, že 
do 31.12.2017 ostanú nájomné podmienky pre Café bar Modrá Lagúna nezmenené. 
 
 

K bodu 14/ 
 
     V diskusii nevystúpil nikto.  
      
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť.  
 
Overovatelia zápisnice:   

Peter Glajšek      _________________________ 

 

Ing. Radovan Ščepka    _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová    _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 13. apríla 2017 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


