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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 6. novembra 

2017 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu. 
 

Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Ing. arch. Igor Krist 

 Rudolf Malec 

                                                                 

Program:     1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Prerokovanie a následné schválenie Zmluvy s BVS, a. s., Bratislava 

„O zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného 

vodovodu“. Ide o Rozšírenie verejného vodovodu 1. etapa na 

Bariny. 

5.  Inventarizácia majetku obce za rok 2017 – stanovenie komisií 

6.  Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2019-2020 

7. Výsledky volieb do VÚC v našej obci 

8. Rôzne 

 - informácia o vybranom dodávateľovi prác na zákazku 

„Rekonštrukcia spevnenej plochy“ (ulička) 

 - vybudovanie novej trafostanice na IBV Záhumnie III. a IV. 

etapa 

 - prenájom voľných priestorov v obecnej budove vo dvore 

Svadobky 

9.  Diskusia a záver 

                 

Overovatelia: Ing. Jaroslav Hečko  

   Ing. Radovan Ščepka 

                                    

Zapisovateľka:  Bc. 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. 175/2017 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 176/2017 
 
     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  - Rozšírenie verejného vodovodu I. etapa – skolaudovaný. Predložená 

zmluva k podpisu 
Uznesenie č. 141/17 -  zostáva v platnosti /dodávateľ prác je vybraný DS/ , je nová výzva,       

  opätovne pošleme žiadosť o finančný príspevok. /Termín do konca 
novembra 2017/ 

Uznesenie č. 164/17  -      návrhy zmien v passporte dopravného značenia – zostáva v platnosti 
Uznesenie č. 165/17 -  výmena strešnej krytiny na obecnej budove /MNV/ je hotová. Urobili sa      
   aj práce na viac – zbúranie prístavby.  
Uznesenie č. 166/17  - splnené /členovia komisie ŽP boli schválení/ 
Uznesenie č. 167/17  -   splnené /program z minulého OZ/ 
Uznesenie č. 168/17  -   splnené /zapisovateľka a overovatelia zápisnice/ 
Uznesenie č. 169/17  -   splnené /vyhodnotenie plnenia uznesení/ 
Uznesenie č. 170/17  -   splnené /zmluva o našom vstupe do združenia Malokarpatské podhorie  
  bola podpísaná/ 
Uznesenie č. 171/17 -   splnené /stanovy združenia/ 
Uznesenie č. 172/17  -   plní sa /PD na stojisko na kontajnery/ 
Uznesenie č. 173/17 -   splnené /totožné s č. 166/17/ 
Uznesenie č. 174/17 -   celkovú situáciu prisľúbil na mieste preveriť Ing. Balún, ktorý pozná celú  
  PD dopravného značenia, no zatiaľ sa tak nestalo. 
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Uznesenie č. 177/2017 
 
     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/ 
 
       Starostka predložila poslancom na schválenie zmluvu s BVS, a. s. Bratislava o zabezpečení 
odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu 1. etapa na Bariny. 
 

Uznesenie č. 178/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje podpísanie zmluvy s BVS, a. s., Bratislava 

„O zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu“ na časť „Rozšírenie verejného 

vodovodu 1. etapa na Bariny“. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 5/ 
 

     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie zoznam inventarizačných komisií. Poslanci 

s rozdelením komisií súhlasili.  

 

Uznesenie č. 179/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje stanovenie komisií za účelom vykonania 

inventarizácie majetku a záväzkov obce Plavecký Mikuláš ku dňu 31.12.2017 

 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 

K bodu 6/ 
 

     Účtovníčka obce predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2018-2019-2020.  Poslanci 

s týmto návrhom súhlasili. 
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Uznesenie č. 180/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018-

2019-2020. 

 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 7/ 
 

     Starostka informovala poslancov o výsledku volieb do VÚC v našej obci, ktoré sa uskutočnili 

4.11.2017:  

 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 611  

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 134  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu BSK v našej obci:  

1. Rastislav Blaško  3  

2. Jozef Danko   1  

3. Juraj Droba   4  

4. Pavol Frešo   21  

5. Milan Ftáčnik   30  

6. Natália Hanulíková  3  

7. Ľubomír Huďo   10  

8. Martin Jakubec  2  

9. Ľubomír Kolárik  0  

10. Daniel Krajcer  5  

11. Rudolf Kusý   27  

12. Marián Leinerovič  0  

13. Milan Lopašovský  1  

14. Ján Mrva   17  

15. Lukáš Parízek  0  

16. Jalal Suleiman  0  

17. Andrej Trnovec  1  

18. Jozef Uhler   4  

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslanca BSK v našej obci:  

1. Marek Čulen   2  

2. Mária Matiko Štarková 26  

3. Milan Móric   11  

4. Jozef Ralbovský  9  

5. Peter Švaral   82  
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Uznesenie č. 181/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie výsledky volieb do VÚC, ktoré sa 

konali dňa 4.11.2017 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 8/ 
 
     Starostka informovala poslancov o výberovom konaní na dodávateľa prác na zákazku 

„Rekonštrukcia spevnenej plochy“ – ulička medzi bytovkami. Výberové konanie vyhrala spoločnosť 

TINAMA, s. r. o. 

 

Uznesenie č. 182/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu o vybranom 

dodávateľovi prác na zákazku „Rekonštrukcia spevnenej plochy“. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

     Ďalej starostka informovala poslancov o vyjadrení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. 

s., ohľadom vybudovania elektrickej siete na IBV Záhumnie v III. a IV. etape. Je potrebné 

vybudovať ďalšiu trafostanicu, lebo jestvujúca nie je dostatočne silná aby sa na ňu mohli pripojiť 

nové domy. Západoslovenská distribučná, a. s. žiada obec o odpredaj 30 m2 obecného pozemku, 

na ktorom by túto trafostanicu vybudovala. Poslanci súhlasia. Pri výbere vhodného pozemku bude 

prítomná starostka obce a niektorí poslanci. 

 

Uznesenie č. 183/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj pozemku vo výmere 30 m2 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., za účelom vybudovania trafostanice pre IBV 

Záhumnie III. a IV. etapu. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 
     Starostka informovala prítomných o stretnutí poslancov, kde otvárali obálky so žiadosťami 
o prenájom nebytových priestorov v budove Svadobky – bývalý Café bar Modrá Lagúna. Obálky 
prišli 3. Poslanci sa na tomto stretnutí dohodli, že tieto priestory je nutné zrekonštruovať a dať do 
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nejakého „základného“ stavu. Táto základná rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu obce. 
Ďalej sa tu na zasadnutí poslanci dohodli, že sa chcú osobne stretnúť so záujemcami a porozprávať 
sa s nimi, a až potom sa rozhodnú, s kým sa uzatvorí nájomná zmluva. 
 

Uznesenie č. 184/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rekonštrukciu nebytových priestorov 

bývalého Café baru Modrá Lagúna financovanú z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
     Starostka predložila poslancom na schválenie úhrad nasledovné faktúry: 

a) Ing. Jaroslav Žember, STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER, Schillerova 15, 811 04  Bratislava za 
stavebné práce na stavbe „Oprava prepadu po rozkopávke živ. krytu – Plavecký Mikuláš“ vo 
výške 2.320,01 € 

b) Ing. Stanislav SÝKORA – Projektovanie PS, č. 292, 906 35  Plavecký Mikuláš za vypracovanie 
PD na akciu „Rekonštrukcia spevnenej plochy“ vo výške 1.540 € 

c) NOVEX-B4 v. o. s., Sološnica 380, 906 37  Sološnica za pokrývačské a klampiarske práce pri 
výmene strešnej krytiny na budove býv. MNV vo výške 27.741,20 € 

d) Ing. Stanislav SÝKORA – Projektovanie PS, č. 292, 906 35  Plavecký Mikuláš za vypracovanie 
PD na územné rozhodnutie na akciu „Prístupová komunikácia a inžinierske siete, III.  a IV. 
etapa IBV Záhumnie vo výske 5.560 € 

 
Poslanci s úhradami súhlasili. 
 

Uznesenie č. 185/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry Ing. Jaroslav Žember, 
STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER, Schillerova 15, 811 04  Bratislava za stavebné práce na stavbe „Oprava 
prepadu po rozkopávke živ. krytu – Plavecký Mikuláš“ vo výške 2.320,01 €. 
 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 186/2017 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry Ing. Stanislav SÝKORA – 
Projektovanie PS, č. 292, 906 35  Plavecký Mikuláš za vypracovanie PD na akciu „Rekonštrukcia 
spevnenej plochy“ vo výške 1.540 €. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 187/2017 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry NOVEX-B4 v. o. s., 
Sološnica 380, 906 37  Sološnica za pokrývačské a klampiarske práce pri výmene strešnej krytiny na 
budove býv. MNV vo výške 27.741,20 €. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 188/2017 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry Ing. Stanislav SÝKORA – 
Projektovanie PS, č. 292, 906 35  Plavecký Mikuláš za vypracovanie PD na územné rozhodnutie na 
akciu „Prístupová komunikácia a inžinierske siete, III.  a IV. etapa IBV Záhumnie vo výške 5.560 €. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť.  
 
Overovatelia zápisnice:   

Ing. Jaroslav Hečko      _________________________ 

 

Ing. Radovan Ščepka     _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Bc. Emília Balúchová    _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 12. novembra 2017 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


