
OBECNÝ ÚRAD  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307

Z Á P I S N I C A

z 1. slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                
dňa  21.decembra 2010  o 17.00  hodine v budove  svadobky

Prítomní :   viď pripojenú prezenčnú listinu,
odstupujúca starostka p. Mária Jeklová
novozvolená starostka p. Marta Hlavatá 
7  novozvolených poslancov (tj. všetci poslanci)
+ kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga

Program:

1. Otvorenie  zasadnutia, príhovor odchádzajúcej starostky 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčenia o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného  zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov komisií
10. Určenie sobášiacich
11. Schválenie platu starostky obce
12. Schválenie uznesenia
13. Diskusia
14. Záver

Overovatelia :  Vlasta Dulanská
Marián Holič

Zapisovateľka : Júlia Michalíková
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K bodu 1/

V úvode zaznela pieseň „Aká si mi krásna“. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila odstupujúca starostka obce Mária Jeklová.                                                                
Privítala  prítomných  poslancov, pozvaných hostí a všetkých občanov.  Oboznámila ich 
s programom slávnostného ustanovujúceho zasadnutia OZ. Srdečne zablahoželala 
nastávajúcej starostke p. Marte Hlavatej a poslancom k zvoleniu do ich funkcií. Privítala 
i odstupujúcich poslancov, poďakovala za ich vzájomnú spoluprácu vo svojom 12-ročnom 
volebnom období, okrem iného poďakovala všetkým komisiám za ich pomoc, členom 
folklórnej skupine LIBUŠA, country skupine KLARET, ŠK Záhorák, DHZ za ich snahu 
o propagáciu  obce. Zhrnula svoje pôsobenie v obci ako starostky, do čoho všetkého sa 
investovalo. V neposlednom rade poďakovala pracovníčkam obecného úradu, zamestnancom 
školstva, s ktorými úzko spolupracovala.
Novej pani starostke i poslancom zaželala veľa úspechov, zdravia a sily v plnení predsavzatí.

K bodu 2/

Odstupujúca starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice, ktorí boli 
schválení  bez pripomienok.

K bodu  3/

Odstupujúca starostka požiadala predsedu miestnej volebnej komisie p. Jozefa 
Kiripolského, aby prítomných oboznámil s výsledkami komunálnych volieb. Predseda 
miestnej volebnej komisie po krátkom príhovore, v ktorom poďakoval odstupujúcej pani 
starostke a oboznámil prítomných o počte hlasov jednotlivých kandidátov na starostku obce 
a taktiež poslancov OZ. Následne im odovzdal osvedčenia o zvolení.

K bodu 4/

Mária Jeklová vyzvala prítomných aby vstali a novozvolenú starostku p. Martu Hlavatú, 
aby predstúpila a vykonala akt zloženia sľubu. Novozvolená starostka následne prečítala sľub, 
ktorý spečatila svojím podpisom. Starostka p. Marta Hlavatá zaujala miesto za predsedníckym 
stolom.

K bodu 5/

Predseda miestnej volebnej komisie vyzval jednotlivých poslancov v abecednom poradí, 
aby predstúpili a do rúk novej starostky zložili sľub. Znenie sľubu podpísali.

K bodu 6/                

Pani starostka sa prihovorila poslancom a všetkým prítomným hosťom a občanom 
slávnostným príhovorom, v ktorom vyjadrila svoju vďaku za dôveru, ktorú jej preukázali  vo 
voľbách.  Sľúbila, že si bude svedomito, celým srdcom, plniť svoju funkciu k plnej 
spokojnosti občanov.

K bodu 7/ 

Starostka sa ujala ďalšieho rokovania a predložila návrh  programu rokovania, s ktorým 
prítomní poslanci súhlasili.
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K bodu 8/

Zároveň predložila zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Za členov boli 
navrhnutí poslanci Ing. Jana Draškovičová a Ladislav Klíma. 

K bodu 9/

Novozvolená starostka predložila návrh na zriadenie týchto komisií, ktoré by mali 
pracovať pri obecnom zastupiteľstve : 

� komisia stavebná 
� kultúrna komisia
� komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry
� komisia životného prostredia
� komisia sociálno-zdravotná 

Za predsedov vyššie uvedených komisií navrhla :
- predseda stavebnej komisie ....................................... Anton Nemec
- predseda kultúrnej komisie ........................................ Vlasta Dulanská
- predseda komisie školstva, mládeže a TK ................. Ladislav Klíma
- predseda komisie ŽP .................................................. Juraj Federmayer
- predseda komisie sociálno-zdravotnej ....................... Ing. Jana Draškovičová

K bodu 10/

Starostka predložila návrh na sobášiacich poslancov, ktorí ju budú zastupovať 
v prípade jej neprítomnosti. Týmto poslancom je p. Anton Nemec.
Ako sobášne dni navrhla p. starostka sobotu, prípadne piatok.
Iné vhodné miesto na sobášenie (mimo obradnej miestnosti) nebolo navrhnuté žiadne, to 
znamená, že sobášny obrad sa bude vykonávať iba v obradnej miestnosti.

K bodu 11/

Poslanec Ladislav Klíma predložil návrh na určenie platu novej starostky. V zmysle 
zákona 253/1994 Z.z. § 3 a 4 sa určuje plat starostu podľa počtu obyvateľov obce. Plavecký 
Mikuláš patrí do 2.skupiny, od 501 – do 1000 obyvateľov, kde sa priemerný plat v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci rok prepočítava koeficientom 1,83. V zmysle tohto sa 
stanovuje plat novej starostky v čiastke 1.363,-€ / mesačne.

K bodu 12/

Za mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu predniesla p. Ing. Jana Draškovičová 
návrh uznesenia :

Uznesenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši :

A. berie na vedomie :
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. príhovor odchádzajúceho starostu a vyhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie
3. príhovor novozvoleného starostu

B. konštatuje, že :
1. novozvolená starostka obce Marta Hlavatá zložila predpísaný sľub starostu obce
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2. novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
- Ing. Jana Draškovičová
- Vlasta Dulanská
- Juraj Federmayer
- Marián Holič
- Mária Jeklová
- Ladislav Klíma
- Anton Nemec

C. zriaďuje komisie :
- komisiu stavebnú
- komisiu kultúrnu
- komisiu školstva, mládeže a telesnej kultúry
- komisiu životného prostredia
- komisiu sociálno-zdravotnú

D. volí predsedov komisií :
- predseda stavebnej komisie ............................................. Anton Nemec
- predseda kultúrnej komisie ............................................. Vlasta Dulanská
- predseda komisie školstva, mládeže a TK ...................... Ladislav Klíma
- predseda komisie ŽP ....................................................... Juraj Federmayer
- predseda komisie sociálno-zdravotnej ............................ Ing. Jana Draškovičová

E. určuje :
1. sobášiacich ............ Marta Hlavatá – starostka

Anton Nemec – zástupca
2. sobášne dni – sobota, poprípade piatok
3. iné vhodné miesto na sobášenie – iba obradná miestnosť obecného úradu

F. schvaľuje :
plat starostky obce ................... 1.363,-€ mesačne

G. ukladá
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov komisií 
obecného zastupiteľstva

H. odporúča
starostke obce zvolať do 30 dní riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie : zo ....7....... prítomných poslancov

za:    7        proti :    0       zdržal sa :  0

K bodu 13/

Starostka otvorila diskusiu. Všetkých prítomných v sále ponúkla občerstvenie.
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K bodu 14/

Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť, zaželala im pekné vianočné 
sviatky a týmto ukončila rokovanie.

Overovatelia zápisnice :   Vlasta Dulanská   .......................

Marián Holič        ......................       

Zapisovateľka :     Júlia Michalíková ......................

V Plaveckom Mikuláši,                                                            Marta Hlavatá                                 

dňa  23.december 2010                                                         starostka obce


