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Obec Plavecký Mikuláš 
Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom 
Mikuláši, dňa 15. októbra 2012 o 18.00 hodine 
v zasadačke Obecného úradu. 
 
Prítomní:            podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                   
 Neprítomní:      Ing. Jana Draškovičová 
                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov   
    zápisnice a kontrola plnenia uznesení 
                3.  Delegovanie zástupcu obce do Rady školy  
                               pri ZŠ 

   4.  Inventarizácia majetku obce za rok 2012 –   
                              stanovenie komisií 
   5.  Návrh VZN č. 1/2012 obce Plavecký Mikuláš  
                               upravujúce podmienky držania psov 
   6.  Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom   
                               obce 
   7.     Rôzne - zmena výšky stravného od 1.9.2012 
                                          - úhrady faktúr 
   8.     Diskusia 
   9.     Záver 
  
                     
Overovatelia: Peter Glajšek 

   Anton Nemec                                    
 
Zapisovateľka:  Emília Balúchová 
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K bodu 1/ 
 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. 

Privítala prítomných poslancov. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov 

a zapisovateľku zápisnice. 

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

 

 

Uznesenie č. 135/2012 
 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 

Hlasovanie: z  5 prítomných poslancov 

                    za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

P. Klíma bol vzdialený z hlasovacej miestnosti. 

 

K bodu 2/ 
 

     Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o splnených 

a rozpracovaných uzneseniach. 

 

 Uznesenie č. 31/11 - dlh 473,20 € stále neuhradený (STAMA Ivan Roman)- dňa  
                                                        10.10.2012 znížený o 100 €, dlh teraz činí 373,20 € 

 Uznesenie č. 68/11 - výber dodávateľa k žiadosti nie je potrebný. Stavebné povolenie  
                                                        na ČOV a splaškovú kanalizáciu v obci Plav. Mikuláš je vyvesené  
                                                        na Obecnom úrade od 5.10.2012 

 Uznesenie č. 122/12 - stále nie sú výsledky či nám bol schválený projekt rekonštrukcie   
                                                        Garáže na Hasičskú zbrojnicu 

 Uznesenie č. 127/12 - splnené (program predchádzajúceho zasadnutia) 
 Uznesenie č. 128/12 - splnené (vyhodnotenie uznesení) 
 Uznesenie č. 129/12 - splnené (monitorovacia správa programového rozpočtu) 
 Uznesenie č. 130/12 - splnené (rekonštrukcia fasády OÚ a parkoviska dokončená,  
                                                        práce od firmy KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš prevzaté, faktúra  
                                                        za vykonané práce uhradená) 

 Uznesenie č. 131/12  - zostáva v platnosti (pôžička od firmy KNOSS, s. r. o., Plavecký  
                                                        Mikuláš nevrátená, nakoľko neboli ešte zaslané finančné  
                                                        prostriedky obci) 

 Uznesenie č. 132/12  - splnené (správa SI ŽP Bratislava) 

 Uznesenie č. 133/12  - zostáva v platnosti (na základe telefonického rozhovoru  
                                                        starostky obce s pánom Slezákom z firmy PROJEKTA Senica, sa   

                                                        projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodu pripravuje) 

 Uznesenie č. 134/12  - splnené (všetky faktúry tak ako sú uvedené v tomto uznesení sú   
                                                        uhradené) 
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Uznesenie č. 136/2012 
 

     Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 

 

Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 

                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3/ 
 

     Nakoľko vypršalo volebné obdobie Rady školy pri ZŠ v Plaveckom Mikuláši, je nutné 
delegovať do tejto Rady zástupcu obce. Poslanci sa zhodli na tom, že OZ opätovne deleguje p. 

Ladislava Klímu, ktorý s tým súhlasil. 

 

 

Uznesenie č. 137/2012 
 

     OZ deleguje do Rady školy pri ZŠ v Plaveckom Mikuláši ako zástupcu obce p. Ladislava Klímu. 
 

Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 

                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 4/ 
 

     Starostka oznámila poslancom, že nakoľko sa blíži koniec roka, treba vykonať 

inventarizáciu majetku obce, k čomu je potrebné stanoviť členov komisií. Fyzická 

inventarizácia v teréne má prebehnúť v termíne od 1.11.2012 do 30.11.2012 a ústredná 

inventarizácia od 2.1.2013 do 10.1.2013.  

Starostka predložila návrh členov čiastkových inventarizačných komisií aj zloženie ústrednej 

inventarizačnej komisie, ktorá porovná stavy fyzickej inventarizácie so zostatkami podľa 

evidencie v inventúrnych knihách, prevedie inventúru pohľadávok, cenín, finančných 

zostatkov na účtoch a v pokladni a zároveň podá návrhy na vyradenie podľa záznamov DIK. 

 

 

Uznesenie č. 138/2012 
 

     OZ  schvaľuje členov dielčích inventarizačných komisií pre inventarizáciu majetku obce 
Plavecký Mikuláš v termíne od 1.11.2012 do 30.11.2012, v zložení: 
 

 1. DIK: Inventarizácia obecného úradu, priľahlých skladových priestorov 

  a majetku DHZ, ktorý sa nachádza v dočasných priestoroch v Býv. MNV 

 

       Anton Nemec – predseda 

       Júlia Jeklová - člen 

       Peter Glajšek – člen 

       Jozef Oravec ml. – člen 

       Juraj Federmayer - člen 
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2. DIK: Inventarizácia svadobky, kultúrneho domu, domu smútku 

      a budovy zdravotníctva 

   

       Rudolf Malec – predseda 

       Vlasta Dulanská - člen 

       Marián Holič – člen 

       Ing. Jana Draškovičová - člen 

 

3. DIK: Inventarizácia ZŠ, MŠ, ŠJ a TJ 

 

       Ladislav Klíma – predseda 

       Emília Balúchová – člen 

       PaedDr. Viera Provazníková – člen 

       Lýdia Bartošová – člen 

       Elena Rečná – člen 

 

 

OZ schvaľuje členov ústrednej inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku, pohľadávok, 
záväzkov v termíne od 2.1.2013 do 10.1.2013, v zložení: 
 

       Emília Balúchová – predseda 

       Marta Hlavatá – člen 

       Júlia Jeklová – člen 

       Ing. Marcel Šeliga – člen 

 

 

Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 

                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 5/ 
 

     Starostka poslala poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ i VZN č. 3/2002 obce 

Plavecký Mikuláš upravujúce podmienky držania psov. Nakoľko je toto VZN zastaralé, je 

potrebné ho aktualizovať podľa podmienok a zákonov v znení neskorších podmienok, 

platných v tomto čase. 

Poslanci navrhli to tohto VZN zakomponovať nasledovné zmeny: 

- č.. II, bod 6: suma 100,-- Sk  za náhradnú známku sa mení na 4 €, 

- čl. IV, bod 2: doplniť vodenie na vodítku s náhubkom a vymedzenie skupín 

nebezpečných psov a povinnosť zabezpečiť týchto psov proti úteku z chovného 

priestoru. 

- čl. IV: doplniť povinné čipovanie psov 

- čl. V, bod 3a: sumu 500,-- Sk zmeniť na 50 € 

- čl. V, bod 3b: sumu 5000,-- Sk zmeniť na 200 €. 

Podľa týchto zmien starostka vypracuje nové VZN, ktoré na budúcom zastupiteľstve predloží 

na schválenie poslancom OZ. 
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K bodu 6/ 
 
     Poslancom bol taktiež doručený návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce, ktoré je 

potrebné schváliť. Na OZ poslanci tieto Zásady prerokovali a schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 139/2012 
 

     OZ  schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Plavecký Mikuláš. 
 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 7/ 
 
     Starostka predložila poslancom na schválenie Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku obce 

Plavecký Mikuláš, nakoľko od 1.9.2012 nastala zmena vo výške stravného. Na základe zmien 

a doplnkov zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a v znení ďalších opatrení 

vydávaných MPSVR SR sa mení suma najnižšieho stravného z 3,80 € na 4,00 €. Z toho vyplýva, 

že zamestnávateľ je povinný na stravu zamestnancom prispievať minimálne 55 % z hodnoty 

stravy, čo už nie je 2,85 €, ale 3,00 €.  

Preto sa mení výška stravnej jednotky v školskej jedálni na 2,64 € a hodnota stravných lístkov 

na 3,30 €. 

Taktiež sa mení výška príspevku zo SF. Z 15 % hodnoty stravnej jednotky sa mení na pevnú 
čiastku 0,30 € na jednu stravnú jednotku. A to do 31.12.2012. Od 1.1.2013 sa bude sociálny 
fond vyplácať zamestnancom jednorázovo na konci roka na regeneráciu pracovnej sily. 
 

Uznesenie č. 140/2012 
 

     OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku obce Plavecký Mikuláš. 
 

Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 

                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

     Starostka predložila poslancom na schválenie úhrady týchto faktúr: 
a) SupTel, s. r. o., Bratislava, fa č. 10120954 v sume 1 289,75 € za prekládku telefónneho 

stĺpa v obci, 

b) Peter Nemec, Plavecký Mikuláš, fa č. 23/2012 v sume 785,98 € za dodávku a montáž 
plávajúcej podlahy, 

c) PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš, fa č. 2012020 v sume 858,07 € za 
elektromontážne práce na údržbe VO a MR. 

d) PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš, fa 2012019 v sume 1 546,15 € za 
elektromontážne práca na oprave bleskozvodu na budove obecného úradu. 
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Uznesenie č. 141/2012 
 

     OZ schvaľuje úhrady týchto faktúr: 
 

a) SupTel, s. r. o., Bratislava, fa č. 10120954 v sume 1 289,75 € za prekládku telefónneho 
stĺpa v obci, 

b) Peter Nemec, Plavecký Mikuláš, fa č. 23/2012 v sume 785,98 € za dodávku a montáž 
plávajúcej podlahy, 

c) PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš, fa č. 2012020 v sume 858,07 € za 
elektromontážne práce na údržbe VO a MR. 

d) PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš, fa 2012019 v sume 1 546,15 € za 
elektromontážne práca na oprave bleskozvodu na budove obecného úradu. 

 

Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 

                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

 

     Starostka predložila poslancom na prerokovanie žiadosť p. Martináka o odkúpenie 55 m2 

obecného pozemku na p. č. 380. Poslanci túto žiadosť zamietli. 

 

Uznesenie č. 142/2012 
 

     OZ  nesúhlasí s odpredajom pozemku na p. č. 380  o výmere 55 m2 pánovi Romanovi 
Martinákovi. 
 

Hlasovanie: zo  6 prítomných poslancov 

                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 8/ 
 

V diskusii nevystúpil nikto. 

 
 
 
K bodu 9/ 
 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončila.. 
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Overovatelia zápisnice:   
Peter Glajšek        _________________________ 
 
Anton Nemec      _________________________ 
 
 
Zapisovateľka:      
Emília Balúchová   _________________________ 
   

 

V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 22.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


