
OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

         z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                 
        dňa  26. novembra 2014 o 18,00  hodine v zasadačke obecného úradu 
 

 
Prítomní :   podľa pripojenej  prezenčnej listiny 

                   bolo prítomných  6 poslancov  

                   + kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga 

                   + kronikárka obce Ing. Jana Válková 

                    

 

Program: 
   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Schválenie rozpočtu na roky 2015-2016-2017 
5. Schválenie VZN obce č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
6. Schválenie VZN obce č. 2/2014 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia 

malými zdrojmi znečistenia 
7. Schválenie VZN obce č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš 
8. Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti MŠ za šk. rok 2013/2014 
9. Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ za šk. rok 2013/2014 
10. Rôzne 

- Informácia o výsledku volieb v obci Plavecký Mikuláš 
- Riešenie situácie s miestnym rozhlasom a verejným osvetlením v časti 

obce Malcová dolina 
11. Diskusia a záver 

 

 
Overovatelia :      Ing. Arch. Igor Krist 

                              Ladislav Klíma                     

 

Zapisovateľka :   Júlia Jeklová 



K bodu 1/ a 2/ 
      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. 

Privítala prítomných poslancov a občanov. Oboznámila ich s programom zasadnutia, navrhla 

overovateľov a zapisovateľku rokovania. 

      Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 

Uznesenie  č. 298/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice a zapisovateľku 

bez pripomienok.    

(poslanec p. Malec a Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

 

Hlasovanie : z  4  prítomných poslancov 

                      za : 4                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

K bodu 3/    
 

Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ o splnených a rozpracovaných uzneseniach, 

ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice : 

 Uzn. č. 133/12 – zostáva v platnosti (všetky doklady máme platné, podali sme žiadosť   

                          na BVS Bratislava o spolufinancovanie  vodovodu) 

 Uzn. č. 188/13 – plní sa (firma GeoTime pracuje na JPÚ v lokalite Záhumnie, žiadosti  

                           o kúpu pozemkov mladými ľuďmi stále pribúda, dňa 6.11.2014 sa     

                           konalo vo svadobke stretnutie všetkých vlastníkov pozemkov) 

 Uzn. č. 270/14 – nahradilo uznesenie č. 277/14 (predaj pozemku „predzáhradky“    

                           /51m2/ Ing. Michalcovi v lokalite Tehelňa) 

 Uzn. č. 277/14 – žiadateľ o kúpu pozemku Ing. Michalec medzičasom zomrel, jeho 

                           dcéra sa odvolá proti zamietnutiu predaja obecným zastupiteľstvom 

 Uzn. č. 279/14 – inventarizačné komisie za r. 2014 boli stanovené, treba si od   

                           účtovníčky prevziať súpisy majetku 

 Uzn. č. 284/14 -  p. Vít Záhradník bol listom starostky upozornený, aby v lehote do 30   

                           dní presunul oplotenie výhradne na svoj pozemok, tj. do 7.12.2014     

 Uzn. č. 285/14 – zostáva v platnosti /zriadenie zubnej ambulancie/ - výpoveď z nájmu   

                           pre Spoločenstvo urbarialistov ani Ing. Sádovskému ešte neprebehla,   

                          nakoľko Dr. Eleonóra Veselá zatiaľ nesúri priestory zdravotného        

                          strediska uvoľniť 

 Uzn. č. 286/14 – plní sa ( bránky na cintorín sú vo výrobe, budú sa čoskoro osádzať) 

 

Všetky ostatné uznesenia z predošlých OZ sú splnené. 

 

 

Uznesenie  č. 299/2014 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.  

(poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 



K bodu 4/  
     

       Na minulom zasadnutí OZ pani starostka predložila poslancom návrh rozpočtu, ktorý je 

najnovšie upravený aj o 3 žiadosti o finančné príspevky zo strany folklórnej skupiny 

LIBUŠKA a LIBUŠA a Jednoty dôchodcov. Jednalo sa len o menšie dotácie na ich činnosť. 

Rozpočet je vyrovnaný. 

 

Uznesenie  č. 300/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov obce Plavecký Mikuláš  

na ROK 2015 takto : 

(poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

Príjmy vo výške :      312.180,00 € 

z toho : 

Bežné príjmy :           312.180,00 € 

Kapitálové príjmy :               0,00 € 

Finančné príjmy :                  0,00 € 

 

Výdavky vo výške :  312.180,00 € 

z toho :                                  

Bežné výdavky :       267.180,00 € 

Kapitálové výdavky :  45.000,00 € 

Finančné výdavky :              0,00 € 

 
ROK 2016 

Príjmy vo výške :       282.950,00 € 

z toho : 

Bežné príjmy :            282.950,00 € 

Kapitálové príjmy :                0,00 € 

Finančné príjmy :                   0,00 € 

 

Výdavky vo výške :    282.950,00 € 

z toho :                    

Bežné výdavky :         257.950,00 € 

Kapitálové výdavky:     25.000,00 € 

Finančné výdavky :                0,00 € 

 

ROK 2017 

Príjmy vo výške :       285.045,00 € 

z toho : 

Bežné príjmy :            285.045,00 € 

Kapitálové príjmy :                0,00 € 

Finančné príjmy :                   0,00 € 

 

Výdavky vo výške :    285.045,00 € 

z toho :                    

Bežné výdavky :         270.045,00 € 

Kapitálové výdavky:     15.000,00 € 

Finančné výdavky :                0,00 € 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 



 

K bodu 5/  
Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ktorý poslanci na minulom zasadnutí prerokovali a schválili,  bol po dobu 15 dní vyvesený na 

úradnej tabuli obce a web-stránke. Neboli voči nemu vznesené žiadne námietky zo strany 

občanov.  

Jedná o zvýšenie ceny z vývoz odpadu z dôvodu, že skládka na Cerovej bude od 1/2015 

uzavretá. Firma .A.S.A. Zohor bude odpad vyvážať až na najbližšiu skládku do Zohoru, čo je 

ďalej, a preto obci zvýšili cenu vývozu o 3600,-€. 

 

Uznesenie  č. 301/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Plavecký Mikuláš č.  1/2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 6/  
Návrh VZN č. 2/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečistenia, ktoré sa týka len PO a FO-podnikateľov, bol po dobu 15-tich dní vyvesený na 

úradnej tabuli obce a taktiež na web-stránke obce.  

Neboli voči nemu vznesené žiadne námietky zo strany občanov, PO ani FO-podnikateľov. 

 

Uznesenie  č. 302/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Plavecký Mikuláš č. 2/2014 o ovzduší a poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 

(poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

K bodu 7/  
Návrh VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území  

obce Plavecký Mikuláš, ktorý bol prerokovaný a schválený na minulom zasadnutí OZ, bol po 

dobu 15-tich dní vyvesený na úradnej tabuli obce a taktiež na web-stránke obce.  

Neboli voči nemu vznesené žiadne námietky zo strany občanov. 

Sadzby sa oproti minulému roku nemenili, len sa zapracovali legislatívne zmeny.  

 

Uznesenie  č. 303/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš. 

(poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 



 

 

K bodu 8/  
Riaditeľka MŠ p. Lýdia Bartošová predložila obecnému zastupiteľstvu na posúdenie Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk.rok 

2013/2014, ktorej zriaďovateľom je Obec Plavecký Mikuláš.  

 

Uznesenie  č. 304/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Materskej školy za šk. rok 2013/2014. 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 9/  
Riaditeľka ZŠ PaedDr. Viera Provazníková predložila obecnému zastupiteľstvu na posúdenie 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za šk.rok 

2013/2014, ktorej zriaďovateľom je Obec Plavecký Mikuláš.  

 

Uznesenie  č. 305/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Základnej školy za šk. rok 2013/2014. 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

K bodu 10/ Rôzne  
Ďalej pani starostka podala krátku informáciu ohľadom výsledkov volieb do samosprávy obcí, 

ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Účasť voličov v obci Plavecký Mikuláš bola 34,43 % (209 

voličov z 607). Voľby vyhrala súčasná starostka obce pani Marta Hlavatá, a zvolených bolo 

všetkých 7 poslancov.  

Voľby v obci prebehli pokojne. 

Obec prijala viacero podnetov zo strany občanov bývajúcich v lokalite Malcová dolina, 

ohľadom poruchového verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Aj napriek častým 

opravám, sa  VO aj MR neustále kazí, a zišla by sa kompletná rekonštrukcia. 

Pani starostka prijala zatiaľ  len jednu cenovú ponuku na kompletnú opravu od fy. PegaTech. 

Bude oslovená ešte aspoň jedna ďalšia firma na zaslanie cenovej ponuky.  

 

 

 

K bodu 11/ Diskusia a záver 
Starostka navrhla poslancom, aby popremýšľali, ktoré komisie budú pracovať pri OZ, 

prípadne kto by chcel ktorú viesť. Návrhy treba odovzdať do ustanovujúceho zasadnutia. 

 



Informovala poslancov o lipe, ktorá rastie pri pošte na zákrute smerom do Plaveckého Petra. 

Táto lipa je rozkonárená a zavadzia autobusom i nákladným autám. Nakoľko je vegetačné 

obdobie, bolo by dobré ju dať buď vyrezať, alebo prinajmenšom aspoň orezať.  

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP určil ako príslušný úrad pri rozhodovaní 

o výrube drevín na verejných priestranstvách v obci Plavecký Mikuláš - obec Sološnicu, a to 

do konca roka 2014. 

Starostka uviedla, že na tejto križovatke je osadené nové dopravné zrkadlo, ktoré by malo 

odolať aj silnejším náporom vetra. 

 

Starostka poslancov informovala aj o 2 dobrovoľníckych pracovníčkach (p. Vargová a p. 

Paštínska) , ktoré budú pracovať v materskej škole prostredníctvom úradu práce. Obec 

v spojení s touto dobrovoľníckou činnosťou nebude mať žiadne náklady, bude evidovať len 

ich dochádzku. Dohoda s ÚPSVaR v Malackách je už podpísaná. Dobrovoľnícke  

pracovníčky budú úrazovo poistené v Komunálnej poisťovni v Malackách (p.Caunerová). 

Obec zabezpečí pracovníčkam tričká s označením a pracovnú obuv. Taktiež zabezpečíme 

školenie BOZP. 

 

Starostka informovala poslancov, že jedna zo žúmp vo dvore svadobky je už osadená. 

Napojená je do nej Kafe-bar Modrá lagúna. Ďalšia samostatná žumpa bude v najbližších 

dňoch osadná pre budovu svadobky. Výmenou a doplnením ďalšej žumpy sa snažíme 

odstrániť havarijnú situáciu so splaškovými a odpadovými vodami v tomto dvore. 

 

Starostka oboznámila poslancov so zámerom zakúpiť do svadobky novú výkonnú umývačku 

riadu. Budova svadobky bola v poslednom období využívaná veľmi často na spoločenské 

akcie, podujatia rôzneho typu  a oslavy. Občania, ktorí si prenajmú svadobku, sa na  

umývačku riadu pýtajú, že by bolo vhodné ju zabezpečiť. Poslanci dali na starosť pani 

staroske za úlohu prezistiť ceny, prípadne zabezpečiť cenové ponuky. 

  
Po vyčerpaní všetkých bodov  programu starostka obce srdečne pozvala všetkých zúčastnených na 3. 
Mikulášsku zabíjačku spojenú s vianočnými trhmi v našej obci.  
Následne poďakovala všetkým prítomným za spoluprácu počas 4-ročného volebného obdobia a 
rokovanie ukončila. 

 
 

 

Overovatelia zápisnice :   Ing. Arch. Igor Krist            ....................... 

 

                                          Ladislav Klíma                     ...................... 

 
Zapisovateľka :                   Júlia Jeklová                         ...................... 

 
 
 
 
 
 
v Plaveckom Mikuláši,                                                                   Marta Hlavatá                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
dňa  27.11.2014                                                                              starostka obce 

 
 


