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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

16. decembra 2013 o 13.00 hodine v budove Svadobky. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: 1 (Chudý Jozef) 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola  

    plnenia uznesení 

                3.  Predloženie Kroniky obce za roky 1999-2012 

4.  Schválenie návrhu dodatku č. 1/2013 k VZN č. 6/2012 

o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Plavecký Mikuláš 

5.  Schválenie rozpočtu obce Plavecký Mikuláš na roky 2014-

2016 bez programovej štruktúry 

6.  Schválenie zmien v rozpočte na rok 2013 

   7.    Správa o činnosti obce, OZ a komisií za rok 2013 

8.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ Plavecký Mikuláš za školský rok 2012/2013 

9.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  

činnosti MŠ Plavecký Mikuláš za školský rok 2012/2013 

10. Plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ na šk. rok 2013/2014 

11. Rôzne 

12. Diskusia a záver 

                      
Overovatelia: Rudolf Malec 

   Anton Nemec                                    

 

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, darcov krvi a ostatných hostí. Oboznámila ich s programom, navrhla 
overovateľov a zapisovateľku zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 214/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia, overovateľov 
zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo  4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma a Federmayer boli vzdialení z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 3/ 

 
Na zasadnutie OZ bola prizvaná i pani Ing. Jana Válková, kronikárka obce, ktorá oboznámila 
všetkých prítomných s Kronikou obce Plavecký Mikuláš za roky 1999-2012. Prítomní si mohli 
kroniku prezrieť. Kronika bude uložená na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši a ktokoľvek sa do 
nej môže prísť pozrieť. 
      

Uznesenie č. 215/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie dopísanie Kroniky obce 
Plavecký Mikuláš za roky 1999 – 2012, tak, ako kroniku predložila kronikárka Ing. Jana Válková. 
 
Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma a Federmayer boli vzdialení z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 4/ 

 
     Starostka predložila poslancom na schválenie návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN č. 6/2012 
o nakladaní  s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš, kde 
je doplnené, že 120 l popolnicu si môžu vybrať len jednočlenné a dvojčlenné domácnosti 
a chalupári, to znamená, že 3 a viac členné domácnosti musia mať 240 l popolnicu. 
 

Uznesenie č. 216/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN č. 6/2012 
o nakladaná s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš, 
v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma a Federmayer boli vzdialení z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 5/ 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie návrh rozpočtu na roky 2014-2016 
a zároveň ich oboznámila, že  dňa 29.11.2013 bola schválená novela zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde v bode 3. bolo schválené, že obecné 
zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 sa môže rozhodnúť o neuplatňovaní programu 
obce. Na základe tejto novely poslanci prijali uznesenie, kde schvaľujú zostavenie a prekladanie 
rozpočtu bez programovej štruktúry. K samotnému rozpočtu nemali ani oni, ani občania žiadne 
námietky. Rozpočet bol zverejnený na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote. 
 

Uznesenie č. 217/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce 
Plavecký Mikuláš, s počtom obyvateľov do 2000, bez programovej štruktúry. 
 
 
Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma a Federmayer boli vzdialení z hlasovacej miestnosti. 
 

Uznesenie č. 218/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje  
Rozpočet obce Plavecký Mikuláš na rok 2014 takto: 
Príjmy vo výške:  287.817,00 € 
z toho: 
Bežné príjmy:   287.817,00 € 
Kapitálové príjmy:              0,00 € 
Finančné príjmy:              0,00 € 
 
Výdavky vo výške:  287.817,00 € 
z toho: 
Bežné výdavky:  243.817,00 € 
Kapitálové výdavky:    44.000,00 € 
Finančné výdavky:              0,00 € 
 
Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
P. Klíma a Federmayer boli vzdialení z hlasovacej miestnosti. 
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Uznesenie č. 219/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje  
Rozpočet obce Plavecký Mikuláš na roky 2015 a 2016 takto: 
Rok 2015 
Príjmy vo výške:  279.715,00 € 
z toho: 
Bežné príjmy:   279.715,00 € 
Kapitálové príjmy:              0,00 € 
Finančné príjmy:              0,00 € 
 
Výdavky vo výške:  279.715,00 € 
z toho: 
Bežné výdavky:  259.715,00 € 
Kapitálové výdavky:    20.000,00 € 
Finančné výdavky:              0,00 € 
 
Rok 2016 
Príjmy vo výške:  282.885,00 € 
z toho: 
Bežné príjmy:   282.885,00 € 
Kapitálové príjmy:              0,00 € 
Finančné príjmy:              0,00 € 
 
Výdavky vo výške:  282.885,00 € 
z toho: 
Bežné výdavky:  277.885,00 € 
Kapitálové výdavky:      5.000,00 € 
Finančné výdavky:              0,00 € 
 
 
Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
P. Klíma a Federmayer boli vzdialení z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 6/ 

 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie zmeny v rozpočte za rok 2013, vrátane 
programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 1/2013. 
 

Uznesenie č. 220/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu rozpočtu roku 2013 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2013, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 
písm. b) zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 5 

 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 7/ 
 
 
      Starostka obce prečítala poslancom a prítomným Správu o činnosti Obce Plavecký Mikuláš, 
Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši a komisií za rok 2013. Táto správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 

K bodu 8 a 9/ 
 
     Starostka opätovne predložila poslancom na schválenie Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Plavecký Mikuláš za školský rok 2012/2013 a Správu 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Plavecký Mikuláš za školský rok 
2012/2013. Poslanci obe schválili. 

 
Uznesenie č. 221/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Plavecký Mikuláš za školský rok 2012/2013. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
 
 

Uznesenie č. 222/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Plavecký Mikuláš za školský rok 2012/2013. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
 

K bodu 10/ 

 
Starostka predložila poslancom opätovne na schválenie plán kontinuálneho vzdelávania 
v Materskej škole v Plaveckom Mikuláši. Poslanci sa zhodli v tom, že učiteľky sa môžu vzdelávať, 
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ale nie na úkor chodu materskej školy. Preto keď ide na vzdelávanie jedna, nesmie ísť v ten deň aj 
druhá. Nebudú sa im preplácať nadčasy z dôvodu, že obec nemá na takýto účel finančné 
prostriedky. Zastupovanie si budú vracať medzi sebou. Cestovné sa im bude preplácať len 
v prípade, že vzdelávanie bude uskutočňované cez Európsku úniu, nakoľko tieto náklady budú obci 
preplatené. Ako odôvodnenie tohto rozhodnutia je, že obec jednak nemá dostatok finančných 
prostriedkov na takého výdavky a jednak, že tieto vzdelávania si učiteľky robia iba preto, že za ne 
dostanú tzv. kredity, ktoré sa im musia premietnuť do mzdy vo forme kreditového príplatku, ktorý 
im ostane i v prípade, že by odišli pracovať do inej obce. Cestovné sa im bude preplácať z miesta 
trvalého bydliska do miesta určenia vzdelávania. 
 

Uznesenie č. 223/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ 
v Plaveckom Mikuláši s pripomienkou, že nemôže trpieť chod materskej školy, nemôžu si učiteľky 
nárokovať na preplácanie nadčasov. 
 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
 
Starostka predložila poslancom na schválenie úhrad tieto faktúry: 

a) faktúra č. 2013028, firma PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš, v sume 1.415,88 €, za 
opravy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a ostatných prác súvisiacich s elektrinou 
v 4. štvrťroku 2013. 

b) faktúra č. 13053, firma TINAMA, s. r. o., Plavecký Mikuláš, v sume 21.758,78 €, za naviac 
vykonané práce na projekte „Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu“ 

 

Uznesenie č. 224/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 2013028, firma PeGa-
Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš, v sume 1.415,88 €, za opravy verejného osvetlenia 
a miestneho rozhlasu a ostatných prác súvisiacich s elektrinou v 4. štvrťroku 2013. 
  
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
 

Uznesenie č. 225/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 13053, firma TINAMA, 
s. r. o., Plavecký Mikuláš, v sume 21.758,78 €, za naviac vykonané práce na projekte 
„Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu“ 
  
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 
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Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie použitie rezervného fondu. 
 

Uznesenie č. 226/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie rezervného fondu na obstaranie 
dlhodobého majetku. 
 
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
Na návrh niektorých poslancov vypracovala starostka spolu s účtovníčkou obce novú nájomnú 
zmluvu za prenájom galérie a ateliéru výtvarného umenia pre Ing. arch. Igora Krista. Poslanci tento 
návrh zmluvy zamietli, preto táto záležitosť presúva na najbližšie zasadnutie. 
 

K bodu 11/ 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť, popriala všetkým krásne prežitie Vianočných sviatkov a zasadnutie ukončila poďakovaním za 
doterajšiu spoluprácu.  

 
Overovatelia zápisnice:   

Rudolf Malec     _________________________ 

 

Anton Nemec      _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová    _________________________ 

       

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 31.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


