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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: 3 (Nemec Anton, Ing. arch. Krist Igor, Klíma Ladislav) 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Prerokovanie Organizačného poriadku Obecného úradu 

v Plaveckom Mikuláši 

5.  Predaj obecného pozemku – zastavaná plocha o výmere 15 m2 

6.  Rôzne 

 - informácia o rekonštrukcii plynovej kotolne v ZŠ 

 - informácia o výmene okien a dverí v ZŠ 

 - informácia o ukončenom výberovom konaní na riaditeľa ZŠ 

 - úhrada faktúr 

   7.    Diskusia 

8.   Záver 

         

              
Overovatelia: Marián Holič 

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

 
Uznesenie č. 256/2014 
 
     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 – projektová dokumentácia vodovod (Územné  
rozhodnutie je vydané, pokračuje sa v stavebnom povolení) 
Uznesenie č. 188/13 – plní sa (firma GeoTime pracuje na JPÚ v lokalite Záhumnie, 1.7.2014 boli 
pracovníci Okresného úradu, pozemkový odbor v obci na obhliadke územia kde prebieha JPÚ) 
Uznesenie č. 232/14 – splnené, školské pomôcky sú pre žiakov zabezpečené 
Uznesenie č. 243/14 – splnené, zápis v KN zmluvy manželom Ščepkovým bol vykonaný 
Uznesenie č. 248/14 – splnené (program, zapisovateľka a overovatelia zápisnice z minulého OZ) 
Uznesenie č. 249/14 – splnené (kontrola uznesení z minulého OZ) 
Uznesenie č. 250/14 – splnené (predĺženie platnosti PHSR) 
Uznesenie č. 251/14 – splnené (rekonštrukcia VO sa zatiaľ nekoná) 
Uznesenie č. 252/14 – splnené (fa Ing. Privrelovi uhradená) 
Uznesenie č. 253/14 – nahradí nové uznesenie (predaj obecného majetku p. Tarkošovej) 
Uznesenie č. 254/14 – splnené (úhrada pre zlatú darkyňu z obce bola zaslaná) 
Uznesenie č. 255/14 – splnené (súhlas pre Lenku Kubisovú na organizovanie podujatia) 
 

Uznesenie č. 257/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. 
 
Hlasovanie: zo  4 prítomných poslancov 
                    za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 4/ 

 
     Starostka predložila poslancom Organizačný poriadok obce Plavecký Mikuláš. Tento je potrebné 
zmeniť, nakoľko podľa zákona o obecnom zriadení vypracováva Organizačný poriadok len starosta 
a obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie. Doteraz ho OZ schvaľovalo. Okrem tohto sa v ňom 
nič nemenilo. 
 

Uznesenie č. 258/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie Organizačný poriadok obce 
Plavecký Mikuláš. 
 
Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 5/ 
 
     Nakoľko na minulom stretnutí OZ schválil odpredaj pozemku pani Júlii Tarkošovej, bytom 
Plavecký Mikuláš č. 238, na tomto zasadnutí sa prerokovávala cena, za ktorú sa pozemok o výmere 
15 m2 odpredá. Poslanci sa dohodli na cene 5 € za m2. 
 

Uznesenie č. 259/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj pozemku p. č. 121/10 vo výmere 
15 m2 pani Júlii Tarkošovej, bytom Plavecký Mikuláš č. 238, za cenu 5,00 € za m2. 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši tento odpredaj schvaľuje  v zmysle Zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 8, písmeno e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
že na tomto pozemku sa nachádza už roky oplotenie rodinného domu, ktorý postavili ešte predošlí 
vlastníci a pozemok nie je pre obec Plavecký Mikuláš inak využiteľný. 
 
Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 6/ 

 
     Starostka informovala poslancov o výberovom konaní na práce v kotolni v budove Základnej 
školy. Výberové konanie vyhrala firma Dios, s. r. o., Malacky s cenou 35.880,00 €, a o výberovom 
konaí na výmenu okien v Základnej škole. Toto výberové konanie vyhrala firma KNOSS s. r. o., 
Plavecký Mikuláš, s cenou 25.195,44 €. Všetky tieto práce budú prevedené počas prázdnin. 
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Uznesenie č. 260/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu starostky obce 
o výberovom konaní na práce v kotolni v budove Základnej školy, kde sa menia kotly a s tým 
spojené ďalšie práce a tiež výberové konanie na výmenu okien a dverí v budove Základnej školy. 
Všetky práce budú vykonané počas prázdnin, aby nebol narušený chod prevádzky školy počas 
školského roku. Na obidve tieto výmeny dostala obce finančné prostriedky z Ministerstva školstva. 
 
 
Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
Ďalej starostka obce informovala poslancov o ukončenom výberovom konaní na riaditeľa 
Základnej školy v Plaveckom Mikuláši. Výberové konanie vyhrala PaedDr. Viera Provazníková. 
 

Uznesenie č. 261/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu starostky obce 
o ukončenom výberovom konaní na riaditeľa Základnej školy. Na ďalších päť rokov bola zvolená 
a vymenovaná za riaditeľku ZŠ pani PaedDr. Viera Provazníková. 
 
 
Hlasovanie:  zo 4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
Starostka predložila poslancom na schválenie úhrady zálohovej faktúru č. 1020140702 od firmy 
KNOSS s. r. o., Plavecký Mikuláš, na dodávku a montáž plastových výrobkov do Základnej školy. 
Cena je 12.500,00 €. 
 

Uznesenie č. 262/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu zálohovej faktúry č. 1020140702 
firma KNOSS s. r. o., Plavecký Mikuláš, v sume 12.500,00 €, na dodávku a montáž plastových 
výrobkov. 
  
Hlasovanie:  zo  4 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 7/ 
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva prišiel pán RNDr. Oliver Bochníček. Pán Bochníček má 
v našej obci, v časti Štepnice pozemok, na ktorom má postavenú náraďovňu. K tomuto pozemku je 
len jedna prístupová cesta a to cez pozemky pána Ing. Jána Sivča a jeho syna. Ing. Sivčo má 
v stavebnom povolení podmienku, že túto cestu musí nechať sprístupnenú v šírke 4m. RNDr. 
Bochníček však prišiel, aby nás informoval, že Ing. Sivčo dal na túto cestu brány, ktoré sú 
zamknuté. Zároveň RNDr. Bochníček žiada obec o nápravu, nakoľko obec v minulosti pochybila 
v tom, že túto podmienku nedala zapísať Ing. Sivčovi ako ťarchu na list vlastníctva. Poslanci poverili 
starostku o zorganizovanie spoločného stretnutia na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši za 
účelom dohody medzi Ing. Sivčom, jeho synom a RNDr. Bochníčkom. Ak ani po tomto stretnutí 
nepríde k náprave, Ing. Šeliga odporučil RNDr. Bochníčkovi vyskúšať vydržacie právo a tým 
dodatočne zapísať vecné bremeno. 
 
 
 
Ďalej poslanci poverili starostku upozorniť písomne p. Antona Marečka, p. Štefana Stacha a p. 
Karola Kaisera, ktorým neustále behajú psy po dedine, aby si tieto zabezpečili nakoľko sa 
obyvatelia obce na ne sťažujú. Ak sa toto bude opakovať i po písomnej výzve, bude týmto 
občanom udelená pokuta.  

 
 

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

 
Overovatelia zápisnice:   

Marián Holič     _________________________ 

 

Rudolf Malec      _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová    _________________________ 

       

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 9.7.2014 
 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


