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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

14. decembra o 18.00 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Juraj Federmayer 

 Peter Glajšek 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Schválenie zásad  rozpočtového hospodárenia obce Plavecký 

Mikuláš 

5.  Schválenie rozpočtu na roku 2016-2017-2018 

6.  Zmeny v rozpočte na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č. 1 

7. Schválenie použitia rezervného fondu  

8. Schválenie Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

9. Rôzne 

 Správa o činnosti za rok 2015 

 Rekonštrukcia domu smútku cez Program rozvoja vidieka 

 Žiadosť na BSK o veľkú dotáciu 

10. Diskusia 

11. Záver 

         

              
Overovatelia: Martin Kovár 

   Rudolf Malec 

                                    

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. 60/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia, 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. 133/12 -  ostáva v platnosti  (vodovod na Bariny je čiastočne hotový, ale ešte nie je     
     spustený) 
Uznesenie č. 188/13 -  ostáva v platnosti (JPÚ v lokalite Záhumnie) 
Uznesenie č. 285/14 -  zostáva v platnosti (zubná ambulancia) 
Uznesenie č. 47/15 -  plní sa (jedna zmluva kde aj obec vykúpila pozemky je daná na vklad v KN) 
Uznesenie č. 48/15 -  plní sa (výber na dodávateľa prác na rozšírenie verejného vodovodu je   
                                           hotový) 
Uznesenie č. 53/15  -  Realizácia výmeny verejného osvetlenia bude vykonaná v zmysle  
     uzatvorenej zmluvy 
Uznesenie č. 54/15     -  splnené (program z minulého OZ, overovatelia zápisnice a zapisovateľka) 
Uznesenie č. 55/15     -  splnené (vyhodnotenie plnenia uznesení) 
Uznesenie č. 56/15 -  splnené (tajná voľba kontrolóra) 
Uznesenie č. 57/15     -  splnené (voľba hlavného kontrolóra uskutočnená tajnou voľbou) 
Uznesenie č. 58/15     -  splnené (komisie na vykonanie inventarizácie, ktoré boli schválené si  
                                           vyzdvihli potrebný materiál a inventúru vykonávajú) 
Uznesenie č. 59/15 -  splnené (návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie) 
 

 
Uznesenie č. 61/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 4/ 

 
     Starostka a účtovníčka obce predložili poslancom na schválenie Zásady rozpočtového 
hospodárenia obce Plavecký Mikuláš. Tieto zásady dostali poslanci vopred a tvoria prílohu tejto 
zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 62/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia obce 
Plavecký Mikuláš. 
 
Hlasovanie: zo  4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 5/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Rozpočet na roky 2016-2017-2018, 
ktorého návrh bol riadne vyvesený a zverejnený spôsobom v obci obvyklým. K tomuto rozpočtu 
neboli vznesené žiadne pripomienky. Hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga predložil stanovisko 
hlavného kontrolóra k tomuto rozpočtu. 
 
 

Uznesenie č. 63/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Plavecký Mikuláš k rozpočtu na rok 2016. 

 

Hlasovanie: zo  4 prítomných poslancov 

                    za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 64/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov obce 

Plavecký Mikuláš na ROK 2016 nasledovne: 

 

 Rozpočet na rok 2016 v € 

Bežné príjmy 347 000 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 0 

Príjmy spolu 347 000 
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 Rozpočet na rok 2016 v € 

Bežné výdavky 303 000 

Kapitálové výdavky 44 000 

Finančné operácie výdavkové 0 

Výdavky spolu 347 000 

 

Hlasovanie: zo 4  prítomných poslancov 

                    za:  4   proti:  0  zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 65/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie viacročný rozpočet príjmov 

a výdavkov obce Plavecký Mikuláš na ROKY 2017 - 2018 nasledovne: 

 

 Rozpočet na rok 2017 v € Rozpočet na rok 2018 v € 

Bežné príjmy 308 505 312 345 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 0 0 

Príjmy spolu 308 505 312 345 

 

 Rozpočet na rok 2017 v € Rozpočet na rok 2018 v € 

Bežné výdavky 299 505 302 345 

Kapitálové výdavky 9 000 10 000 

Finančné operácie výdavkové 0 0 

Výdavky spolu 308 505 312 345 

 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:  0   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 
    Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie zmeny rozpočtu za rok 2015 
 
 

Uznesenie č. 66/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 

priloženého návrhu: 

 

 Rozpočet na rok 2015 

v € 

Návrh na 1. zmenu 

rozpočtu na rok 2015 

v € 

1. zmena rozpočtu na 

rok 2015 v € 

Bežné príjmy 312 180 + 45 120 357 300 

Kapitálové príjmy 0 + 13 070 13 070 

Finančné operácie 

príjmové 

0 + 50 330 50 330 

Príjmy spolu: 312 180 + 108 520 420 700 

 

 Rozpočet na rok 2015 

v € 

Návrh na 1. zmenu 

rozpočtu na rok 2015 

v € 

1. zmena rozpočtu na 

rok 2015 v € 

Bežné výdavky 267 180 + 88 220 355 400 

Kapitálové výdavky 45 000 + 20 300 65 300 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Príjmy spolu: 312 180 + 108 520 420 700 

 

 

Hlasovanie:  zo 4  prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 7/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie použitie rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 67/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 

30.321,78 € 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:  0  zdržal sa:  0 
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K bodu 8/ 
 
     Riaditeľky Materskej školy a Základnej školy v Plaveckom Mikuláši predložili na schválenie 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ. Riaditeľka MŠ 
predložila na schválenie i Plán kontinuálneho vzdelávania  v Materskej škole v Plaveckom Mikuláši 
na školský rok 2015/2016. 
K plánu kontinuálneho vzdelávania sa poslanci zhodli v tom, že učiteľky sa môžu vzdelávať, ale nie 
na úkor chodu materskej školy. Na vzdelávanie nesmú ísť obe v jeden deň a taktiež si nebudú 
nárokovať na preplácanie nadčasov, nakoľko sa im ukončenie týchto vzdelávaní odrazí na vyšších 
príplatkoch v mzdách. 
 

Uznesenie č. 68/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2014/2015. 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 69/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2014/2015. 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti: 0   zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 70/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Plán kontinuálneho vzdelávania v 

Materskej škole na školský rok 2015/2016 s pripomienkou, že nemôže trpieť chod materskej školy 

a učiteľky si nemôžu nárokovať na preplácanie nadčasov. 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 9/ 
 
     Starostka obce informovala poslancov, že neboli vznesené žiadne námietky proti návrhu VZN č. 
1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Preto predložila 
toto VZN na schválenie. 
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Uznesenie č. 71/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Plavecký Mikuláš č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

     Starostka obce predložila poslancom žiadosť Jaroslava Nemca a manželky Aleny o kúpu 

pozemkov, p. č. 121/1 vo výmere 39 m2 a 62 m2.  

 

Uznesenie č. 72/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje odpredaj pozemkov 

Jaroslavovi Nemcovi a manželke RNDr. Alene Nemcovej, p. č. 121/1 vo výmere 39 m2 a 62 m2. 

Predaj sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – predaj 

hodný osobitného zreteľa, nakoľko manželia dlhé roky tieto pozemky užívali a riadne sa o ne 

starali. Cena je stanovená na 5 € za m2. 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 
 
     Starostka predložila poslancom na schválenie kúpno-predajnú zmluvu, v ktorej obec kupuje 
pozemky na Záhumní za účelom pokračovania výstavby IBV. Poslanci túto zmluvu schválili, tak ako 
im bola predložená.  
 

 Uznesenie č.  73/2015 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši, podľa zákona č. 138/1991 Zb.,  súhlasí 
s uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi  
kupujúcim: Obec Plavecký Mikuláš 
a predávajúcimi:  
1. Peter Taraba, 906 35  Plavecký Mikuláš 188 
2. Anton Jekel, 906 35  Plavecký Mikuláš 60 
3. Pavol Horňáček, 906 35  Plavecké Podhradie 252 
4. Emil Horňáček, Kalinčiakova 299/24, 905 01  Senica 
5. Viera Zvonárová, Lošonec 11, 919 04  Smolenice 
6. Bernardína Plášková, Nevšova 152, 703 21  Slavičín 
7. Mária Šimeková, 906 35  Plavecký Mikuláš 19 
8. Terézia Kardiánová, 908 75  Studienka 455 
9. Valéria Válková, 906 35  Plavecký Mikuláš 305 
10. Eva Svitková, M. Rázusa 812/20, 972 01  Bojnice, 
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kde predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov tak, ako je uvedený v predloženej kúpnej 
zmluve. 
 
Hlasovanie:   zo 4 prítomných poslancov 

za: 4   proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
     Nakoľko sa chce obec uchádzať o finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka, pre obce do 
1000 obyvateľov, kde máme možnosť rekonštruovať Dom smútku (nič iné sa pre našu obec 
neuchádza), je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu domu smútku. 
Na základe výberového konania bol ako projektant vybraný Ing. Stanislav Sýkora, ktorý predložil 
najnižšiu cenovú ponuku. 
 
 

Uznesenie č. 74/2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s vypracovaním Projektovej dokumentácie 

od Ing. Stanislava Sýkoru na rekonštrukciu Domu smútku pre podanie žiadosti o finančné 

prostriedky z Programu rozvoja vidieka, pre obce do 1000 obyvateľov. 

 

Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 
 
 

K bodu 10 a 11/ 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť a popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   

Martin Kovár        _________________________ 

 

Rudolf Malec      _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová     _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 21. decembra  2015 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


