
OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

         z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                 
        dňa  30. marca 2015 o 18,00  hodine v zasadačke obecného úradu 
 

 
Prítomní :   podľa pripojenej  prezenčnej listiny 

                    bolo prítomných  6 poslancov  

                   + hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga 

                    

 

Program: 
   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
5. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP a.s. Poprad o umiestnenie stávkového 

terminálu v pohostinstve v obci 
6. Rôzne 

- úhrada faktúr 
- akcia čistý chotár 

7. Diskusia 
8. Záver 

 

 

 

 
Overovatelia :      Ing. Radovan Ščepka 

                              Martin Kovár 

                     

 

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. 14/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice a zapisovateľku 

bez pripomienok.    

(poslanec p. Klíma a Glajšek boli vzdialení 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 (vodovod Bariny) 

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

 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. 7/2015 – plní sa ( práve prebieha zápis do kroniky za r. 2014) 

 Uzn. č. 8/2015 -  audit verejného osvetlenia vykonala firma CEVO s.r.o. Bratislava,   

                                 nie je však ešte obci odovzdaný 

 Uzn. č. 11/2015- predaj obecného pozemku manželom Slivkovým – nebola vznesená  

                           žiadna námietka, predaj sa môže schváliť 

 

Všetky ostatné uznesenia z predošlých OZ sú splnené. 

 

 

Uznesenie  č. 15/2015 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.  

(poslanec p. Klíma a Glajšek boli vzdialení z rokovacej miestnosti) 

 

 

Hlasovanie : z  4  prítomných poslancov 

                      za : 4                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

K bodu 4/  
     

      V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

( § 18 ) je uložená hlavnému kontrolórovi obce povinnosť predložiť obecnému zastupiteľstvu 

najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok.  



         V zmysle tohto ustanovenia predložil Ing. Marcel Šeliga odborné stanovisko 

k záverečnému účtu obce Plavecký Mikuláš za rok 2014. 

          Ing. Šeliga nezistil žiadne nedostatky, resp. záverečný účet obce je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti, riadna účtovná závierka za r. 2014 a hospodárenie 

obce za rok 2014 je v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, účtovná závierka obce 

bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve a verne vyjadruje finančnú situáciu obce 

a bola daná na overenie audítorom. 

          Ing. Šeliga odporučil obecnému zastupiteľstvu hospodárenie obce uzatvoriť s výrokom 

„schvaľuje bez výhrad“. 

 

 

Uznesenie  č. 16/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

obce Plavecký Mikuláš. 

 (poslanec p. Klíma a Glajšek boli vzdialení z rokovacej miestnosti) 

 

 

Hlasovanie : z  4  prítomných poslancov 

                      za : 4                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

K bodu 5/  
Na obecný úrad bola adresovaná žiadosť spoločnosti SYNOT TIP a.s. Poprad o vydanie 

stanoviska ohľadom prevádzkovania stávkového terminálu na území obce Plavecký Mikuláš, 

resp. v Pohostinstve p. Márie Alžbetkinovej. 

Jedná sa o prevádzkovanie kurzových stávok podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 171/2005 

Z.z.  o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nie sú zakázané 

platným VZN obce č. 2/2013 o zákaze prevádzkovania hazardných hier v k.ú. obce Plavecký 

Mikuláš. 

 

 

Uznesenie  č. 17/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši povoľuje umiestniť a prevádzkovať stávkový 

terminál v Pohostinstve, Hlavná 63, Plavecký Mikuláš na základe žiadosti SYNOT TIP a.s. 

Poprad. 

(poslanec p. Klíma a Glajšek boli vzdialení z rokovacej miestnosti) 

 

Hlasovanie : z  4  prítomných poslancov 

                      za : 4                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 6/ Rôzne 
Na minulom zasadnutí OZ predbežne súhlasilo s odpredajom pozemku na p.č. 700/118 k.ú. 

Plavecký Mikuláš o výmere 13m2 manželom Slivkovým, bytom Plavecký Mikuláš č. 424 

v prípade, že sa nevyskytnú akékoľvek pripomienky a námietky v stanovenom termíne.  

Námietky ani pripomienky neboli žiadne. 

 

Uznesenie  č. 18/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo 

výmere 13 m2 manželom Juraj Slivka a Alžbeta Slivková, bytom Plavecký Mikuláš č. 424, 



ktorý je vedený na LV č. 584 na parcele 700/118, a to diel 1, za cenu 5.- €/m2. Predaj sa 

uskutoční v zmysle zákona NR č. 138/1991 Zb. majetku obcí § 9a ods. 8 písm. e) o predaji 

obecného majetku hodného osobitného zreteľa, nakoľko na pozemku je oplotenie rodinného 

domu, ktoré vybudovali na základe vymerania predchádzajúcej majiteľky. 

(poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

         Starostka predložila poslancom faktúry na schválenie ich úhrad. Jedná sa o : 

1. Viliam Tarkoš, Plavecký Mikuláš č. 380 – rekonštrukcia osvetlenia telocvične, 

                      v sume 1903,80 € 

2. RM Gastro – JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom – umývačka riadu do svadobky,  

                      v sume 1800,38 € 

 

3. KNOSS spol. s r.o. Plavecký Mikuláš – žumpa vo dvore svadobky (Lagúna), 

                      v sume 2131,24 € 

 

Uznesenie  č. 19/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 2015002 Viliam 

Tarkoš, Plavecký Mikuláš č. 380, sume 1903,80 €. 

 (poslanec p. Glajšek bol vzdialený z rokovacej miestnosti) 

 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 
 

Uznesenie  č. 20/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 31500170 fy. RM 

Gastro – JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, sume 1800,38 €. 

 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 
Uznesenie  č. 21/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje úhradu faktúry č. 1020150211 

fy. KNOSS s.r.o. Plavecký Mikuláš,  sume 2131,24 €. 

 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 1 (Klíma) 

 

 



Hlavný kontrolór obce predložil poslancom návrh na prerokovanie platu starostky, nakoľko 

tento sa musí podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest prerokovať na OZ minimálne raz za rok. Mzda v národnom 

hospodárstve v roku 2014 dosiahla 858 €, koeficient do 1000 obyvateľov je 1,65, to znamená 

858 x 1,65 = 1415,70 € = po zaokrúhlení na celé euro nahor 1416 € (základná mzda).  OZ 

môže plat starostky ponechať v základnej výške určenej zákonom, prípadne môže navrhnúť 

zvýšenie až do výšky 70% zákonného platu. 

Doposiaľ mala starostka plat zvýšený o 15%. Hlavný kontrolór vzhľadom na veľmi dobré 

hospodárenie v r.2014 a z dôvodu spokojnosti s výkonom jej funkcie navrhol upraviť 

starostke plat, resp. zvýšiť minimálny plat určený zákonom o 30 %. Poslanci hlasovali: 

 

Uznesenie  č. 22/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši rozhodlo s účinnosťou od 01.01.2015 zvýšiť 

základný plat starostke určený zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 30%. 

 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 3                         proti : 1 (Kovár)                zdržal sa : 2 (Ščepka, Klíma) 

 

Nakoľko nadpolovičná väčšina poslancov nesúhlasila so zvýšením základného platu o 30 %, 

uznesenie sa neschválilo. 

Kontrolór obce navrhol nižšie % odmeny, resp. zvýšenie základného platu o 20 %. 

 

Uznesenie  č. 23/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši rozhodlo s účinnosťou od 01.01.2015 zvýšiť 

základný plat starostke určený zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 20%, t.j. na sumu 

1700 €. 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

Pani starostka informovala prevažne nových poslancov o postavení hlavného kontrolóra obce. 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce na krátený úväzok. Volí (aj odvoláva) ho obecné 

zastupiteľstvo. Funkčné obdobie je 6 rokov. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle 

a nestranne. Funkciu hlavného kontrolóra v obci Plavecký Mikuláš vykonáva od novembra 

2009 Ing. Marcel Šeliga. Pani starostka uviedla, že s jeho prácou je spokojná, nakoľko s ním 

úzko spolupracuje aj ohľadom rôznych výziev na získanie dotácií. 

V zmysle ust. § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pani starostka navrhla 

schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu za dlhoročnú spoluprácu, ktorá je podľa 

uvedeného ustanovenia v max. výške 30% jeho mesačného platu. 

 

Uznesenie  č. 24/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši rozhodlo s účinnosťou od 01.01.2015 schváliť 

hlavnému kontrolórovi obce Ing. Marcelovi Šeligovi mesačnú odmenu vo výške 30% 

z mesačného platu. 

 

Hlasovanie : z  6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 



K bodu 7 a 8  / Diskusia a záver 
Starostka  informovala poslancov, že MAS Podhoran vyhlásila 4. ročník súťaže o najkrajší 

chotár spomedzi obcí regiónu Podhoran. V roku 2013 sme vyhrali ocenenie „najaktívnejšia 

obec“. Brigáda potrvá do 20.4.2015. Jedná sa zapojenie obyvateľov, občanov a komisií 

pracujúcich pri OZ do akcie skrášľovania a zabezpečení čistoty obce po skončení zimy. 

Pracovníčky obecného úradu spolu s pani starostkou sa ako prvé zapojili, čistili verejné 

priekopy popri štátnej ceste smerom k bývalým ŠM. Nazberali 4 plné mechy odpadu. 

Ďalej pracovníčky v spolupráci s obyvateľmi Nového Dvora likvidovali čiernu skládku pri 

štátnej ceste smerom do Plaveckého Petra.  

 

Pani starostka oznámila poslancom, že sa množia sťažnosti občanov na veľké množstvo áut 

parkujúcich na verejných priestranstvá (resp. na miestnych komunikáciách) v lokalite na IBV 

Záhumnie a Tehelňa. Poslanci sa dohodli, že skúsia dať vypracovať štúdiu celkového 

dopravného značenia, ktoré je potrebné aj z dôvodu križovatiek v obci, ktorým by sa zišlo 

označenie, či sa jedná o hlavnú alebo vedľajšiu cestu. Občania, no prevažne návštevníci 

z iných obcí a miest v tom majú zmätok, tak aby sa predišlo prípadným dopr. nehodám. 

 

Ďalej starostka informovala poslancov, že firma CEVO s.r.o. Bratislava už zaslala predbežnú 

správu o audite verejného osvetlenia na pripomienkovanie. Nakoľko poslanci po preštudovaní 

nemali žiadne námietky ani pripomienky, požiadali pani starostku aby upovedomila firmu 

CEVO na zaslanie kompletného auditu verejného osvetlenia. 

 

Informovala poslancov aj o priebehu verejného obstarávania, ktoré prebehlo na projekt 

„Modernizácia športového areálu“ z Úradu vlády SR. Boli oslovené tri firmy z okolia. 

Odborná komisia vybrala ponuku p. Juraja Chudého, Plavecký Mikuláš, IČO: 43993168. 

V blízkom čase obec uzavrie s p. Chudým zmluvu na práce.  

 

Starostka ešte informovala o výsledkoch referenda o rodine, ktoré prebehlo dňa 7.2.2015. 

Účasť voličov našej obce bola 29,33%, čo bolo najviac z okresu Malacky. 

 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov  programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a rokovanie ukončila.  
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   Ing. Radovan Ščepka           ....................... 

 

                                          Martin Kovár                       ...................... 

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

 
 
 
 
 
v Plaveckom Mikuláši,                                                                   Marta Hlavatá                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
dňa  02.04.2015                                                                              starostka obce 


