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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

22. apríla 2013 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                   
Neprítomní: Ing. Jana Draškovičová 
 Rudolf Malec 
 Ing. Marcel Šeliga 
                                                               
Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola  

    plnenia uznesení 

                3.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  

    obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2012 

   4.  Schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2012 
   5.  Schválenie Výročnej správy obce k 31.12.2012 
   6.  Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej  
    správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2012 
   7.    Písanie Obecnej kroniky v zmysle zákona o obecnom zriadení 
   8.    Rôzne: 
    - úhrada faktúr 
    - možnosť urobenia 2 ks bránok na cintoríne okolo kostola 
       Sv. Mikuláša 
    - zápis detí do MŠ v školskom roku 2013/2014 
    - informácia o pripravovanom projekte vybudovania  
      cyklotrasy medzi obcami Plavecký Mikuláš a Prievaly – 1. 
      etapa 
   9.    Diskusia a záver 
                      
Overovatelia: Ladislav Klíma 
   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. 173/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši 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. 28/11 –  zostáva v platnosti (výkup pozemkov sa musí riešiť cestou JPÚ) 
 Uznesenie č. 31/11 – dlh 173,20 € stále neuhradený (STAMA Ivan Roman)  
 Uznesenie č. 55/11 –  v týchto dňoch sa začalo s ďalšou etapou nájomných zmlúv za  
    hrobové miesta 
 Uznesenie č. 68/11 –  30.10.2012 je potvrdený príjem žiadosti o finančné prostriedky  
    z Environmentálneho fondu pre rok 2013 na budovanie ČOV  
    a kanalizácie  - zatiaľ bez pridelenia finančných prostriedkov 
 Uznesenie č. 122/12 – splnené (s rekonštrukciou garáže sa začalo) 
 Uznesenie č. 133/12 – zostáva v platnosti (projektová dokumentácia vodovod) 
 Uznesenie č. 164/13 – splnené (vyhodnotenie uznesení) 
 Uznesenie č. 165/13 – splnené (správa hlavného kontrolóra) 
 Uznesenie č. 166/13 – splnené (správa UIK o výsledku inventarizácie k 31.12.2012) 
 Uznesenie č. 167/12 – splnené (VZN č. 1/2013) 
 Uznesenie č. 168/13 – splnené (zabezpečenie školských pomôcok deťom v ZŠ) 
 Uznesenie č. 169/13 – splnené (obec Plavecký Mikuláš bola upozornená Ministerstvom 
     financií, že  toto uznesenie je v rozpore s našim VZN č. 3/2011. VZN 
     je platné do 30.6.2013. Od 1.7.2013 musíme prijať nové) 
 Uznesenie č. 170/13 – splnené (všetky predložené faktúry sú uhradené) 
 Uznesenie č. 171/13 – splnené (úhrada faktúry firmy KNOSS) 
 Uznesenie č. 172/13 – splnené (pani Alžbetkinová bola písomne vyrozumená, že pozemok 
     na p. č. 2/1 o výmere 19,5  m2 jej nebude odpredaný) 
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Uznesenie č. 174/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 3/ 

 
     Ekonómka obce predložila poslancom na schválenie Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012. Poslanci dostali túto správu niekoľko týždňov pred 
zastupiteľstvom na oboznámenie sa s ňou. 
 
 

Uznesenie č. 175/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie obce k 31.12.2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok 2012 
sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Ďalej ekonómka obce predložila poslancom na schválenie Záverečný účet obce k 31.12.2013 
i s Hodnotiacou správou programového rozpočtu, ktorá je povinnou prílohou k Záverečnému účtu. 
Poslanci i tento materiál dostali skôr na preštudovanie a taktiež sa Záverečný účet obce nachádza 
na  webovej stránke obce. 
 
 

Uznesenie č. 176/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 46 008,26 €, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 46 008,26 € 

 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 5 a 6/ 

 
     Ekonómka obce predložila poslancom na schválenie Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš 
k 31.12.2012. Poslanci dostali Výročnú správu vopred na prečítanie a je uverejnená aj na webovej 
stránke obce a zároveň i správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou obce k 31.12.2012. 
 
 

Uznesenie č. 177/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš 
k 31.12.2013 a berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou obce k 31.12.2012. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 7/ 
 
 
      Starostka oboznámila poslancov so situáciou obecnej kroniky. Zistilo sa, že v obecnej kronike 
nie je zapísaných posledných 14 rokov, preto je nevyhnutné aby obec našla niekoho, kto by ju v čo 
najkratšom čase dopísal. Starostka navrhla poslancom zverejniť oznam, že hľadáme osobu na 
písanie a dopísanie posledných 14 rokov obecnej kroniky. Poslanci sa dohodli i na odmene za 
napísanie posledných 14 rokov a to 160 € za dopísaný rok. 
 
 

Uznesenie č. 178/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce pani Martu Hlavatú, aby bol cestou miestneho 
rozhlasu, plagátu a oznamu na našej internetovej stránke zverejnený oznam, že obec Plavecký 
Mikuláš hľadá osobu na písanie a dopísanie posledných 14 rokov obecnej kroniky. Odmena za 
napísanie posledných 14 rokov je vo výške 160 € brutto. Termín dopísania kroniky je do 30. 
novembra 2013. Na aktuálny rok 2013 sa dohodnú nové podmienky písania a predkladania 
kroniky. 
Termín zverejnených oznamov je 20. mája 2013. 
 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 8/ 
 
     Starostka informovala poslancov o stave vo výkupe pozemkov. Nakoľko stále niektorí ľudia 
nesúhlasia so zámenou pozemkov, alebo neodpovedali vôbec, poslanci sa dohodli, že je nutné 
situáciu vyriešiť cestou jednoduchých pozemkových úprav. Preto poverili starostku, aby oslovila 3 
spoločnosti, ktoré toto môžu vykonať. 
 

Uznesenie č. 179/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši poveruje starostku obce pani Martu Hlavatú 
oslovením troch spoločností, ktoré môžu vykonávať jednoduché pozemkové úpravy za účelom 
dokončenia rozdelenia pozemkov na stavebné parcely na IBV Záhumnie III. a IV. etapa. Cenová 
ponuka nesmie presiahnuť 9.999 € vrátane DPH a na základe ponúk urobiť výber zhotoviteľa. 
 

Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 

 
 

     Ďalej starostka predložila poslancom na schválenie úhrady faktúr: 
 

a) firma PYROTEX, s. r. o., Dolné Orešany v sume 773,52 € za hadice pre DHZ, 
b) firma RVC Senica, s. r. o.  v sume 757,73 € za vykonaný audit individuálnej UZ. 
c) firma PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš v sume 1 140,17 € za elektromontážne 

práce na VO a MR. 
 

 
 

Uznesenie č. 180/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje  úhrady nasledovných faktúr: 
 

a) firma PYROTEX, s. r. o., Dolné Orešany v sume 773,52 € za hadice pre DHZ, 
b) firma RVC Senica, s. r. o.  v sume 757,73 € za vykonaný audit individuálnej UZ. 

 
Hlasovanie:  z 5 prítomných poslancov 
                       za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 181/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s úhradou faktúry firmy PeGa – Tech, spol. 
s r. o., Plavecký Mikuláš v sume1 140,17 € za elektromontážne práce na VO a MR. 
 
Hlasovanie:  z  5 prítomných poslancov 
                       za: 4   proti: 0    zdržal sa: 1 
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     Starostka oboznámila poslancov so žiadosťami občanom o uzatvorenie cintorína. Dohodli sa, že 
sa dajú vyrobiť 2 ks bránok na cintorín okolo kostola. 
      
     Starostka predložila poslancom Oznámenie o zápise detí do Materskej školy a návrh na 
vytvorenie novej triedy, ktoré predložila riaditeľka MŠ p. Lýdia Bartošová. V tomto oznámení, ktoré 
tvorí prílohu zápisnice, sa uvádza, že 1.3.2013 bol zápis do MŠ. MŠ eviduje 15 podaných žiadostí. 
Z toho 3-6 ročných detí je 9 a do 3 rokov je 6. Nakoľko odchádza 7 detí do ZŠ, a 8 detí nebude p. 
riaditeľka môcť prijať, preto navrhuje vytvoriť novú triedu. Nová trieda by nás však stála cca 25 000 
€, nakoľko by bolo nutné prijať 2 učiteľky, 1 upratovačku, 1 silu do kuchyne, vybaviť miestnosti 
nábytkom, postieľkami,.... Pani riaditeľka predložila i zoznam prihlásených detí. Poslanci jej 
odporučili, aby sa pri vyberaní detí snažila urobiť všetko pre to, aby sa zobrali všetky deti, avšak 
uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Plaveckom Mikuláši (to je odsúhlasené i Radou 
školy) a deti, ktoré majú, alebo budú mať najneskôr v prvých mesiacoch školského roka, vek 3 
roky. Môžeme zobrať pracovnú silu na polovičný úväzok, a tým by mohli byť prijaté niektoré deti 
len na pol dňa. Z toho vyplýva, že na základe týchto podmienok by mali byť zobratých všetkých 10 
detí, ktoré tieto podmienky spĺňajú, nakoľko p. riaditeľka môže podľa nového zákona do triedy 
zobrať až 24 detí. 
Zároveň poslanci požiadali o predloženie informácií, koľko peňazí z podielových daní obec dostáva 
na základnú školu, materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň. Tieto informácie im budú 
poskytnuté pri najbližšom stretnutí. 
 
 
     Starostka predložila poslancom žiadosť p. Alžbetkinovej Márie na zrušenie VZN č. 3/2011 
o zákaze hazardných hier v Plaveckom Mikuláši, nakoľko žiadosť firmy TIPSPORT SK, Žilina, 
o prevádzkovanie kurzových stávok, Ministerstvo financií zamietlo s odôvodnením, že stávková 
kancelária je hazardná hra a tie sú v našej obci zakázané. Poslanci sa dohodli, že VZN sa rušiť 
nebude, nakoľko od 1.7.2013 bude platiť nový zákon, v ktorom je určené, že takéto VZN môže 
obec vydať len na základe petície, ktorú podpíše min. 30 % dospelých občanov obce. Ak takéto 
VZN s účinnosťou od 1.7.2013 obec nevydá, hazardné hry sa stanú povolené. 
 
 
     Starostka oboznámila poslancov o pridelených finančných prostriedkoch z Ministerstva školstva 
určených na mimoškolské aktivity detí od 3 do 14 rokov. Suma na 1 dieťa je 69,12 €. Takouto 
sumou sa prispieva i na financovanie Centier voľného času, v ktorých sú deti z našej obce. Takto 
sme zatiaľ prispeli len do CVČ Senica, kde chodí Adrián Roman na hokej. Zatiaľ iné žiadosti 
o príspevok neprišli. Nakoľko ale máme v obci viac detských krúžkov, je možné financovať i tieto. 
Preto si žiadosť o finančný príspevok priniesli spolu 4 krúžky. Keďže sa mnohé z detí objavujú vo 
viacerých krúžkoch (ku žiadosti je doložený menný zoznam detí), bolo otázne, koľko eur na tieto 
krúžky prispieť. Poslanci sa dohodli, že sa prispeje na každé dieťa 69,12 €, a ktoré navštevuje viac 
krúžkov, táto suma sa rovným dielom rozráta do každého ním navštevovaného krúžku. Čiže, ak 
dieťa navštevuje napr. 3 krúžky, príspevok obce do každého krúžku bude 69,12 : 3 = 23,04 eur. 
 
 
    Ďalej starostka informovala poslancov o pripravovanom projekte MAS Podhoran, a to 
vybudovanie cyklotrasy medzi obcami Plavecký Mikuláš – Jablonica, 1. etapa Plavecký Mikuláš – 
Prievaly. Táto cyklotrasa by mala viesť popri železničnom vale. 
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     Ďalej starostka informovala poslancov o úspešnosti projektov podaných na BSK:  

a) Projekt Deti SR – budúcnosť našej obce  - úspešný, získal 500 €, 
b) Projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ – úspešný, získal 5 500 €,  
c) Projekt značenia obce – neúspešný. 

 
 
          
     Starostka ďalej predložila poslancom Materiál na zasadnutie rady dňa 22.4.2013, ktorý zaslal 
JUDr. Ján Malicher, konateľ spoločnosti KREDONA International, s. r. o., v ktorom žiada urobenie 
vstupného mostíka pred sídlom firmy a parkové úpravy. Po týchto úkonoch sa p. Malicher sa bude 
o verejné priestranstvo starať. Poslanci sa dohodli, že mu starostka odpíše na jeho list, že nikomu 
obec neopravuje ani nerobí nové mostíky, ani parkové úpravy. Každý sa stará sám o verejné 
priestranstvo pred svojím domom.  
 
 
     Na zasadnutí bola prerokovaná žiadosť p. Antona Obetzhausera na vybudovanie žumpy 
a žiadosť p. Adriána Vičana o predbežný súhlas s výstavbou rodinného domu – bungalovu. 
Na obe žiadosti má starostka odpovedať kladne. 
 
 
     Ďalej starostka informovala o stretnutí so zástupcami firmy BTT s. r. o., Bratislava, prevádzka 
Cerová, ktorí prišli informovať o novootvorenej prevádzke likvidácie akéhokoľvek odpadu 
i nebezpečného v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Cerovej. Kontakty budú 
uverejnené i v brožúrke i na internetovej stránke obce. 
 
 
     Ďalšia informácia bola o nájomnej zmluve p. Ing. arch. Krista. Pri kontrole sa zistili nedostatky 
v tejto nájomnej zmluve. Na zasadnutie bol pozvaný aj Ing. arch. Krist, ale bohužiaľ sa nedostavil, 
preto sa táto situácia musí vyriešiť na ďalšom spoločnom stretnutí, ktorého termín musíme 
dohodnúť. 
 
 
     Na záver zasadnutia sa starostka verejne poďakovala všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do akcie 
Čistý chotár 2013, ktorú vyhlásila MAS Podhoran. Tento rok sa pri čistení chotára zlikvidovalo 
množstvo skládok. Asi najväčšiu zlikvidovala v sobotu 20.4.  kultúrna komisia, a to skládku v 
„Bukovinách“. Za toto im patrí obrovská vďaka, nakoľko odpadu z tejto skládky bolo toľko, že 
nestačil ani veľkoobjemný kontajner, ktorý mali pristavený priamo na mieste, ale ešte naplnili aj  
minimálne 13 veľkých vriec. Na našej internetovej stránke sú fotografie z čistenia chotára.  
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K bodu 10/ 
 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončila pozvaním na oslavy stavania máje a 20. výročia SR, ktoré sa budú konať dňa 
27.4.2013 na Námestí pri kaplnke sv. Floriána.  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

Ladislav Klíma     _________________________ 

 

Anton Nemec      _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      
Emília Balúchová    _________________________ 
       
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 24.4.2013 
 

 

 

 

 

 

 

        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


