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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 29. októbra 

2018 o 18:00 hodine v budove Obecného úradu. 
 

Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Rudolf Malec 

 Ing. arch. Igor Krist 

                                                                 

Program:     1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Inventrarizácia obce za rok 2018 – stanovenie komisií 

5.  Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020 - 2021 

6.  Podanie žiadosti na Environmentálny fond - kanalizácia 

7. Rôzne 

 - odmeňovanie poslancov a členov komisií pri OZ v novom volebnom 

období 

 - informácia o vybranom dodávateľovi prác na budovu býv. MNV 

 - úhrada faktúr 

8. Diskusia a záver 

                

Overovatelia: Peter Glajšek  

   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. 261/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo 4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 262/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo 4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 3/ 
 
     Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
 
  
Uznesenie č. 164/17  -      návrhy zmien v passporte dopravného značenia boli zaslané na DI v MA 

(nie je žiadna odpoveď) 
Uznesenie č. 182/17 -  z dôvodu rozdelenia prác na dve etapy je hotová prvá časť chodníka                   
                                               a oddychovej časti, druhá časť nie je hotová 
Uznesenie č. 183/17  - ostáva v platnosti  (riešenie trafostanice na IBV Záhumnie) 
Uznesenie č. 198/17 - splnené (ÚRO je vydané a je podaná žiadosť na Okresnom úrade  
                                               v Malackách o vydanie stavebného povolenia 
Uznesenie č. 219/18  -  rokovanie s právnikom sme ukončili a zmluvu sme nepodpísali 
Uznesenie č. 227/18  -  plní sa (predaj pozemku Jozefovi Kovárovi) 
Uznesenie č. 228/18  -  plní sa (predaj pozemku Ladislavovi Klímovi) 
Uznesenie č. 229/18  -  plní sa (predaj pozemku Ladislavovi Vandákovi) 
Uznesenie č. 230/18  - plní sa (predbežný predaj pozemku Mgr. Anne Piatkovej a Jane 

Ščepkovej) 
  V týchto dňoch sa podpisujú na OÚ zmluvy o kúpe. 
Uznesenie č. 245/18  - predaj obecného pozemku pani Skačanovej sa neuskutočnil, uznesením 

č. 260/2018 bol predaj zamietnutý 
Uznesenie č. 246/18  - plní sa (predaj obecného pozemku Ladislavovi Klímovi) 
Uznesenie č. 247/18  - plní sa (predaj obecného pozemku Mgr. Anne Piatkovej a Jane 

Ščepkovej) 
Uznesenie č. 249/18  - splnené (program z min. zasadnutia OZ) 
Uznesenie č. 250/18  - splnené (zapisovateľka a overovatelia z min. zasadnutia OZ) 
Uznesenie č. 251/18  - splnené (vyhodnotenie plnenia uznesení) 
Uznesenie č. 252/18 - plní sa (predaj pozemku Ladislavovi Klímovi) 
Uznesenie č. 253/18 -  plní sa (predaj pozemku Mgr. Anne Piatkovej a Jane Ščepkovej) 
Uznesenie č. 254/18 -  splnené (pod číslom V4373/2018 bol dňa 28.8.2018 urobený vklad 

v prospech obce Plavecký Mikuláš – kúpa urbáru) 
Uznesenie č. 255/18 -  stojisko na kontajnery je hotové (ešte sa neotvorilo občanom) 
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Uznesenie č. 256/18 -  splnené (úhrada faktúry firme DIOS za kúrenie v KD) 
Uznesenie č. 257/18 - splnené (úhrada faktúry firme ŠUPA za traktorovú kosačku) 
Uznesenie č. 258/18 -  splnené (príspevky v ŠJ sa vyberajú podľa dodatku č. 1/2018 k VZN č. 

1/2012) 
Uznesenie č. 259/18 - plní sa (s prácami na fasáde a ostatných prácach na budove býv. MNV sa 

začalo) 
Uznesenie č. 260/18 -  splnené (odpredaj pozemku Adriane Skačanovej bol zamietnutý) 
 
 
 

Uznesenie č. 263/2018 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie zoznam inventarizačných komisií. Poslanci 
s rozdelením komisií súhlasili. 
Na zasadnutie prišiel p. Klíma Ladislav. 
 
 

Uznesenie č. 264/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje stanovenie komisií za účelom vykonania 

inventarizácie majetku a záväzkov obce Plavecký Mikuláš ku dňu 31.12.2018. 

 

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

K bodu 5/ 
 

     Účtovníčka predložila poslancom na schválenie rozpočet obce na roky 2019-2020-2021. 

Poslanci s týmto návrhom súhlasili.  
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Uznesenie č. 265/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rozpočet na rok 2019: 

 

 Rozpočet na rok 2019 v € 

Bežné príjmy 364 470,00 

Kapitálové príjmy 0,00 

Finančné operácie príjmové 0,00 

Príjmy spolu 364 470,00 

 Rozpočet na rok 2019 v € 

Bežné výdavky 333 220,00 

Kapitálové výdavky 31 250,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 

Výdavky spolu 364 470,00 

 

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

 

Uznesenie č. 266/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie rozpočet na roky 2020 a 2021: 

 

 Rozpočet na rok 2020 v € Rozpočet na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 391 500,00 396 900,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 

Príjmy spolu 391 500,00 396 900,00 

 Rozpočet na rok 2020 v € Rozpočet na rok 2021 v € 

Bežné výdavky 348 870,00 368 100,00 

Kapitálové výdavky 42 630,00 28 800,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 

Výdavky spolu 391 500,00 396 900,00 

 

 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 6/ 
 

     Starostka obce informovala poslancov o podaní žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond za 

účelom budovania kanalizácie v našej obci. Zároveň predložila poslancom zmluvu o spolupráci so 

spoločnosťou EUFC SK s. r. o., Bratislava. Predmetom zmluvy je poradenská služba pri podávaní 

žiadosti. 

 

 

Uznesenie č. 267/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje spoluprácu so spoločnosťou EUFC SK s. r. 

o., Družstevná 2, 831 04  Bratislava. Predmetom zmluvy je poradenská služba pre projekt: Žiadosť 

o dotáciu z Environmentálneho fondu za účelom budovania kanalizácie v obci Plavecký Mikuláš. 

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

 

K bodu 7/ 
 

     Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo i témou riešenia odmeňovania budúceho obecného 

zastupiteľstva a komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve. Poslanci sa rozhodli, že to nechajú 

na riešenie novému zastupiteľstvu. 

 

     Starostka informovala poslancov o výberovom konaní na dodávateľa prác na budove býv. MNV. 

 Z 3 ponúk bola vybratá firma s najnižšou cenou, a to Gschweng, s. r. o., Jablonica s cenou 

19 408,00 €. 

 

     Ďalej starostka predložila poslancom na schválenie úhrady faktúr: 

a) fa č. 20181005, fy. CORMET, spol. s r. o.,  Plavecký Peter 131, za oplotenie stojiska na 

kontajnéri, v sume 5.071,62 €, 

b) fa č. 2018074, fy. Ing. Jaroslav Žember, STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER, Jána Smreka 6161/20, 

Bratislava, za opravu prepadu na ceste pri Svadobke, v sume 2.673,77 €. 

 
 

Uznesenie č. 268/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 20181005, spoločnosti 

CORMET, spol. s r. o., Plavecký Peter 131, v sume 5.071,62 € za oplotenie stojiska na kontajnéri. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 269/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 2018074, spoločnosti 

Ing. Jaroslav Žember, STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER, Jána Smreka 6161/20, Bratislava, v sume 

2.673,77 € za opravu prepadu cesty pri Svadobke. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
     Starostka predložila poslancom svoju žiadosť na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, nakoľko 

končí na poste starostky. Poslanci súhlasili. 

 

Uznesenie č. 270/2018 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

starostke p. Marte Hlavatej. 

 

Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
Starostka informovala poslancov, že v obci pribúda čoraz viacej starých občanov, ktorí si už 
vyžadujú opatrovateľskú službu v sociálnych zariadeniach. Tam, kde dokáže rodina túto situáciu 
riešiť, je to jednoduché, avšak u osôb, ktoré nemajú rodinu a nemajú ani dostatočne vysoký 
dôchodok, musí im na túto službu doplácať obec. 

 

K bodu 8/ 
      
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť. 
 
Overovatelia zápisnice:   

Peter Glajšek       _________________________ 

 

Ing. Radovan Ščepka     _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Bc. Emília Balúchová    _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 31. októbra 2018 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


