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Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  
dňa 26. septembra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného 
úradu 
 
 
Prítomní:           podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                 
 Neprítomní:      3 (Ing. Jana Draškovičová, Juraj Federmayer a Ing. Marcel Šeliga)    
                                       
 
 

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  
                                   kontrola plnenia uznesení 

 3.  Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska 
                    4.   Príprava projektu na budovu Požiarnej zbrojnice 
  5.        Príprava projektu na ČOV a kanalizáciu 
                    6.   Rôzne 
           7. Diskusia 
  8.   Záver 
   
           
           
 
 
Overovatelia: Peter Glajšek 

Marián Holič  
                                   
 
 
Zapisovateľka:  Emília Balúchová 
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K bodu 1/ 
    
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. 
Privítala prítomných poslancov a občanov. Oboznámila ich s programom, navrhla 
overovateľov a zapisovateľku zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 70/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 2/ 
 
 
     Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o splnených 
a rozpracovaných uzneseniach.  
 
 Uznesenie č. 236/10 – nadstavba hasičskej zbrojnice – zrušené  
 Uznesenie č. 295/10 – cesta do Mokrej doliny je od 1.4.2011 pre nákladné automobily  

    uzatvorená  - zostáva v platnosti 
 Uznesenie č. 21/11 –    rozpracované (hrnčiarsky kruh – keramická dielňa) 
 Uznesenie č. 28/11 –    rozpracované (vykupovanie pozemkov) 
 Uznesenie č. 31/11 –    plní  sa podľa dohody (fy. STAMA Ivan Roman) 
 Uznesenie č. 48/11 –    výnimka pre ŠL SR – povolenie na vývoz dreva v lokalite Mokrej  
                                                          doliny – v platnosti 

Uznesenie č. 55/11 –    plní sa     
 Uznesenie č. 60/11 –    plní sa (všetky doklady sú na Katastri v Malackách) 
 Uznesenie č. 61/11 –    splnené      
 Uznesenie č. 62/11 –    splnené  
 Uznesenie č. 63/11 –    splnené  (na MAS Podhoran bola zaslaná žiadosť o zrušenie    
                                                          Projektu na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice) 
 Uznesenie č. 64/11 –    rozpracované (pripravuje sa nový projekt na HZ) 
 Uznesenie č. 65/11 –    plní sa (Ing. Šíra Pavol vypracuje znalecký posudok) 
 Uznesenie č. 66/11 –    plní sa (prebieha výberové konanie – zateplenie a fasáda ZS)   
 Uznesenie č. 67/11 –    plní sa (prebieha výberové konanie – oprava strechy ZS) 
 Uznesenie č. 68/11 –    plní sa (prebieha výberové konanie – ČOV a kanalizácia) 
 
 

Uznesenie č. 71/2011 
 
     OZ zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Ich 
plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 3/ 
 
 
Starostka informovala poslancov o rozpracovanom projekte na rekonštrukciu zdravotného 
strediska. Momentálne prebieha výberové konanie na zateplenie a fasádu ZS. Výberové 
konanie na opravu strechy ZS vyhrala fy. NOVEX, Sološnica. 
 
 

K bodu 4/ 
 
 
Starostka ďalej informovala poslancov o rozpracovanom projekte na budovu Požiarnej 
zbrojnice. V tomto čase čakáme na znalecký posudok, ktorý má vypracovať Ing. Pavol Šíra. 
 
 

K bodu 5/ 
 
 
     Starostka informovala poslancov o rozpracovanom projekte na ČOV a kanalizáciu. 
Výberové konanie na zákazku „Prípravná dokumentácia pre získanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Plavecký Mikuláš“ vyhrala firma 
AVANT ARCH, s. r. o., Bratislava. 
 
 
 

Uznesenie č. 72/2011 
 
     OZ berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii zdravotného strediska, požiarnej zbrojnice 
a ČOV a kanalizácie.  
 
Hlasovanie: z 5 prítomných poslancov 
                    za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 6/ 
 
     Starostka informovala poslancov o podanej výpovedi pracovníčky Miroslavy Dulanskej ku 
dňu 30.9.2011.  Zároveň informovala, že pracovníčka Emília Balúchová nastupuje do práce od 
1.10.2011 na plný úväzok. 
 
     Ďalej informovala poslancov o tom, že v poslednom čase sa rozšírilo porušovanie VZN 
o držaní psov zo strany občanov. Boli uložené 2 pokuty, z ktorých ešte ani jedna nebola 
uhradená. 
 
     Nakoľko vybraná uchádzačka na post riaditeľky MŠ p. Janečková nakoniec nenastúpila do 
pracovného pomeru a doručila odstúpenie od pracovnej zmluvy na tunajší obecný úrad, musí 
byť uskutočnené nové výberové konanie. Zatiaľ bola vymenovaná na zastupovanie na 6 
mesiacov druhá uchádzačka p. Lýdia Bartošová. Na najbližšom rodičovskom združení 
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materskej školy sa bude voliť nová rada materskej školy, do ktorej OZ odporúča ako svojho 
zástupcu poslanca Mariána Holiča.  
 
     

K bodu 7/ 
 
 
V diskusii nevystúpil nikto. 
 
 
 

K bodu 8/ 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila pozvaním na akciu „Stretnutie majiteľov motoriek, babetiek, 
pinďúrkov, sajdiek a štvorkoliek“, ktorá sa uskutoční dňa 1.10.2011 na Námestí pri kaplnke 
sv. Floriána o 15.00 hodine. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
Peter Glajšek   ............................................ 
 
Marián Holič   ............................................ 
 
 
 
Zapisovateľka:      
 
Emília Balúchová              ............................................ 
 
 
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 27.9.2011 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


