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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 11. marca 

2019 o 18:00 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.  Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 

5.  Zmluva o dielo – rekonštrukcia spevnenej plochy (ulička) 

6.  Zmluva o dielo – rozšírenie verejného vodovodu II. Etapa (na 

Bariny) 

7. Žiadosť riaditeľky ZŠ o schválenie príspevku na školské pomôcky 

pre žiakov 

8. Prevádzkový poriadok stojiska na kontajnery a otvorenie stojiska 

na kontajnery 

9. Cenová ponuka výmena vedenia verejného rozhlasu 

10. VZN – určenie lokality IBV III. a IV. etapa na Záhumní, k. ú. 

Plavecký Mikuláš 

11. VZN – o verejnom poriadku 

12. Zrušenie uznesenia č. 27/2019 o odkúpení pozemku od 

Slovenského pozemkového fondu 

13.  Správa hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš za rok 2018 

14. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzku a rozdielu k 31.12.2018 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

16. Schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2018 

17, Schválenie Výročnej správy obce k 31.12.2018 

18. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2018 
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19. Rôzne 

 - informácia – odkupovanie pozemkov pod domom smútku z dôvodu 

rozšírenia cintorína 

 - informácia – odkúpenie pozemku pri škole obcou Plavecký 

Mikuláš 

 - informácia – úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 

20. Diskusia a záver 

                

Overovatelia: Mgr. art. Martin Hartiník  

   Mgr. Marta Hlavatá  

                         

Zapisovateľka:  Bc. Emília Balúchová 

 

 

 

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 nebol schválený, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez 
pripomienok. 

 
 
Uznesenie č. 31/2019 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 0   proti: 7   zdržal sa: 0 
 
 
 
Program zasadnutia bol doplnený sa o ďalší bod – Valné zhromaždenie BVS (bod 19 – Rôzne). 
 

Uznesenie č. 32/2019 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenený - doplnený program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 33/2019 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 3/ 
 
     Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
  
Uznesenie č. 164/17 -   plní sa – návrh zmien v passporte dopravného značenia boli zaslané               

    na DI v Malackách. DI odsúhlasil retardér na Záhumní a v Suchej doline  

 odporučil Zónu zákazu státia. 

Uznesenie č. 182/17 -  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. 

Uznesenie č. 198/17 -   plní sa – rozšírenie verejného vodovodu II. etapa. Prebehlo výberové   

    konanie. Víťazná firma Peter Stachovič. 

Uznesenie č. 20/2019 -  plní sa – dopracovanie projektu kanalizácie. Prebieha výberové konanie. 

Uznesenie č. 21/2019 -  plní sa – odpredaj obecného pozemku 

Uznesenie č. 22/2019 -  splnené –  koncepčný zámer rozvoja MŠ v Plaveckom Mikuláši  

Uznesenie č. 23/2019 -  splnené – usmernenie starostu obce k prevádzkovaniu hasičského  

 automobilu 

Uznesenie č. 24/2019 -  plní sa – návrh na odkúpenie pozemku pri škole 

Uznesenie č. 25/2019 -  plní sa – návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia cintorína  

Uznesenie č. 26/2019 -  splnené – cenová ponuka oprava verejného osvetlenia a výmena RVO  

 skrine 

Uznesenie č. 27/2019 -  plní sa – odkúpenie pozemku od SPF – späťvzatie žiadosti o kúpu  

 pozemku 

Uznesenie č. 28/2019 - plní sa - koncept kroniky za rok 2018 

Uznesenie č. 29/2019 –  splnené – zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného  

  zastupiteľstva 

Uznesenie č. 30/2019 – splnené – zásady odmeňovania zamestnancov obce 

   
 
 

Uznesenie č. 34/2019 
 
     Obecné zastupiteľstvo v  Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 4/ 
 
     Obecné zastupiteľstvo opätovne riešilo odpredaj pozemku pánovi Antonovi Jeklovi, bytom 
Plavecký Mikuláš č. 60, o výmere 60 m2. Na poslednom zasadnutí prebehlo prvé kolo schvaľovania.  
 
 

Uznesenie č. 35/2019 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s predajom obecného pozemku parcela reg. 
E č. 2 o výmere 60 m2 pánovi Antonovi Jeklovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 60. Pozemok je 
evidovaný na LV č. 1698 , parcela reg. E č. 2 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie. 

Predaj sa uskutoční v zmysle zákona NR SR č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí podľa § 9a ods. 8, písm. 
e) o predaji obecného majetku hodného osobitného zreteľa. Pozemok sa nachádza medzi 
parcelami č. 174/1 zastavaná plocha a parcelou 175 záhrada (vlastník Anton Jekel). Pozemok je pre 
obec Plavecký Mikuláš inak nepoužiteľný. Cena za jeden m2 sa schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom 
päť eur). 

Hlasovanie: z 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 5/ 
 

     Starosta predložil poslancom na schválenie zmluvu o dielo so spoločnosťou KNOSS s. r. o. na 

rekonštrukciu spevnenej plochy. 

 

Uznesenie č. 36/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo medzi Obcou Plavecký 

Mikuláš a firmou KNOSS s. r. o. (Rekonštrukcia spevnenej plochy, Plavecký Mikuláš), v sume 

24.226,70 € s DPH (slovom dvadsaťštyritisícdvestodvadsaťšesť eur a sedemdesiat centov). 

 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 1 (Klíma) 
 
 

K bodu 6/ 
 

     Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o dielo so spoločnosťou Peter 

Stachovič na rozšírenie verejného vodovodu II. etapa na Bariny. 
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Uznesenie č. 37/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo medzi Obcou Plavecký 

Mikuláš a firmou Peter Stachovič (Rozšírenie verejného vodovodu II. Etapa na Bariny, Plavecký 

Mikuláš) v sume 7.980,40 € s DPH (slovom sedemtisícdeväťstvoosemdesiat eur a štyridsať centov).  

 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 1 (Ing. Ščepka) 
 

 

K bodu 7/ 
 

     Starosta obce predložil zastupiteľstvu žiadosť riaditeľky základnej školy o schválenie príspevku 

30 € na žiaka na školské pomôcky.  
 

 

Uznesenie č. 38/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje žiadosť riaditeľky Základnej školy 

v Plaveckom Mikuláši o schválenie príspevku 30 € (slovom tridsať eur) na žiaka na školské pomôcky 

v školskom roku 2019/2020. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 
 
     Starosta predložil na schválenie Prevádzkový poriadok stojiska kontajnerov a informoval 

o otvorení stojiska. Pri tomto bode sa poslanci zhodli, a odporučili starostovi zabezpečiť kamerový 

systém (stačí 1 kamera) i na toto stojisko. Podľa cenovej ponuky spoločnosti K&H Ivan Kozák, by sa 

jednalo o sumu 1.336,02 €.   

 

Uznesenie č. 39/2019 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Prevádzkový poriadok stojiska 

kontajnerov obce Plavecký Mikuláš. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 9/ 
 
     Starosta informoval poslancov o cenovej ponuke na výmenu vedenia verejného rozhlasu. Pán 
František Kujan predložil ponuku v cene 4.659,00 €. Poslanci túto cenovú ponuku odsúhlasili. 
 
 

Uznesenie č. 40/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje cenovú ponuku na výmenu vedenia 

verejného rozhlasu v sume 4.659,00 € (slovom štyritisícšesťstopaťdesiatdeväť eur) 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 1 (Ing. Hajduk) 
 
 

K bodu 10/ 
 
     Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č. 1/2019 o určení lokality IBV III. a IV. 
etapa na Záhumní, avšak v čase kedy bolo toto VZN vyvesené na pripomienkovanie pominul dôvod 
na jeho prijatie, preto ho poslanci neschválili. 
 
 

Uznesenie č. 41/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje prijatie Všeobecne záväzného 

nariadenia obce č. 1/2019 o určení lokality IBV III. a IV. etapy na Záhumní k. ú. Plavecký Mikuláš, 

z dôvodu pominutia dôvodov na prijatie predmetného Všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 11/ 

 
     Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku avšak 
poslanci tento návrh, neschválili. 
 

Uznesenie č. 42/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 

2/2019 o verejnom poriadku – tak, ako bol zverejnený návrh tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 12/ 
 
     Starosta navrhol zastupiteľstvu zrušiť uznesenie č. 27/2019 o predbežnom odkúpení pozemku 
od Slovenského pozemkového fondu, nakoľko pominuli dôvody pre jeho kúpu. 

 
Uznesenie č. 43/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zrušenie uznesenia č. 27/2019 zo dňa 

11.2.2019 o predbežnom schválení odkúpenia pozemku registra „C“ par. Č. 5814 (orná pôda), LV č. 

2162, výmera 403 m2, z dôvodu pominutia dôvodov na prijatie predmetného uznesenia. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 13/ 
 
     Hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti za 
rok 2018. 
 

Uznesenie č. 44/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu hlavného kontrolóra obce 

Plavecký Mikuláš za rok 2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 14/ 
 
     Predsedníčka Ústrednej inventarizačnej komisie Bc. Emília Balúchová predniesla poslancom 
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie 

 
Uznesenie č. 45/2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej 

komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 15/ 

 
          Hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga predložil poslancom Stanovisko k Záverečnému účtu 
obce k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č. 46/2019 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 16/ 

 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Záverečný účet obce k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č. 47/2019 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš za 

rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 
Uznesenie č. 48/2019 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 20.130,69 €. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 17/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Výročnú správu obce k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č. 49/2019 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš 

k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 18/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č. 50/2019 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu nezávislého audítora 

z auditu účtovnej závierky obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 19/ 

 
     Starosta informoval poslancov o odkupovaní pozemkov pod domom smútku z dôvodu 
rozšírenia cintorína. Starosta informoval o jednaní s vlastníkmi týchto pozemkov. Vlastník 
s najväčšou rozlohou je spoločnosť Alex, s. r. o.   
 
    Taktiež informoval o odkupovaní pozemkov pri škole z dôvodu vybudovania kanalizácie. 
 
     Pracovníčka obce p. Andrea Mrázová informovala poslancov o úrovni vytriedenia komunálnych 
odpadov. Vytriedenie v našej obci dosiahlo 10,36 %, čo znamená, že v ďalších rokoch sa budú 
zvyšovať náklady na vývoz komunálneho odpadu, nakoľko sa Nariadením vlády č. 330/2018 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a súvisiace príjmy z poplatkov 
za uloženie odpadov v obci, nariaďujú položky a sadzby pre výpočet výšky príjmov za uloženie 
odpadov pre obec. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1.1.2019. 
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu 
(20 03 07) na skládku odpadov euro.t-1: 
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Položka 

Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho 
odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 
2021 

a nasledujúce 
roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 ˂ x ≤ 20 12 24 30 

3 20 ˂ x ≤ 30 10 22 27 

4 30 ˂ x ≤ 40 8 13 22 

5 40 ˂ x ≤ 50 7 12 18 

6 50 ˂ x ≤ 60 7 11 15 

7 x ˃ 60 7 8 11 

 
    K zvýšeniu poplatku za vývoz odpadov prispeje i to, že Skládka Cerová zvýšila ceny poplatkov za 
uloženie odpadov. Na základe týchto skutočností je veľmi pravdepodobné, že pre rok 2020 sa bude 
musieť zvýšiť občanom poplatok za vývoz odpadov z domácností. 
 
     Starosta informoval poslancov, že bol za ním pán Miroslav Dragun z Bratislavy, ktorý ho 
požiadal o schválenie zastupovania obce Plavecký Mikuláš na valnom zhromaždení akcionárov 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Poslanci sa rozhodli, že toto zastupovanie neschvália kým sa 
s pánom Dragunom nestretnú osobne a nepovie im svoj zámer. Preto uložili starostovi, aby 
s pánom Dragunom dohodol osobné stretnutie a zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 

K bodu 20/ 

 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným                   
za účasť. 
 
Overovatelia zápisnice:   

Mgr. art. Martin Hartiník    _________________________ 

 

Mgr. Marta Hlavatá     _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Bc. Emília Balúchová    _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 15. marca 2019 

 

 

 

 
        Ing. Peter Válek 

          starosta obce 


