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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

24. júna 2013 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                   
Neprítomní: 0 

                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola  

    plnenia uznesení 

                3.  Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslankyne Ing. Jany   

                                      Draškovičovej a zloženie poslaneckého sľubu nastupujúceho   

                                      poslanca pána Jozefa Chudého 

   4.  Schválenie VZN č. 2/2013 o zákaze prevádzkovania  
                                        hazardných hier v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš  

                                      na základe petície občanov obce Plavecký Mikuláš 

   5.  Schválenie kronikára obce Plavecký Mikuláš 

   6.  Výberové konanie na rekonštrukciu kúrenia v telocvični   

                                      Základnej školy v Plaveckom Mikuláši 

   7.    Výberové konanie na robenie Jednoduchých pozemkových   

                                      úprav v lokalite Záhumnie III. a IV. etapa 
   8.    Rôzne: 

    - úhrada faktúr 
    - návrh na zmenu výšky príspevku pri narodení dieťaťa matke   
                                        s trvalým bydliskom v obci Plavecký Mikuláš 

    - žiadosti o drobné stavby 
   9.    Diskusia a 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. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov a zapisovateľku 
zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 

 

Uznesenie č. 182/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia, overovateľov 
zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   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. 133/12 – zostáva v platnosti (projektová dokumentácia vodovod) 
 Uznesenie č. 168/13 – plní sa (zabezpečenie školských pomôcok deťom v ZŠ) 
 Uznesenie č. 174/13 – splnené (vyhodnotenie uznesení z minulého OZ) 
 Uznesenie č. 175/13 – splnené (správa nezávislého audítora o overení ÚZ) 
 Uznesenie č. 176/13 – splnené (Záverečný účet obce) 
 Uznesenie č. 177/13 – splnené (Výročná správa obce) 
 Uznesenie č. 178/13 – kronikár obce – určí sa na základe žiadostí 
 Uznesenie č. 179/13 – JPU Záhumnie  (podaná žiadosť na Obvodný pozemkový úrad   
                                                     Malacky) 
 Uznesenie č. 180/13 – splnené (schválené faktúry uhradené) 
 Uznesenie č. 181/13 – splnené (schválená faktúra uhradená) 
  
  
 

Uznesenie č. 183/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie:  z  6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 3/ 

 
     Starostka informovala poslancov o vzdaní sa poslaneckého mandátu a postu predsedníčky 
sociálno-zdravotnej komisie, Ing. Jany Draškovičovej.  Ďalším náhradným poslancom bol p. Viliam 
Tarkoš, ktorého starostka písomne pozvala na zasadnutie OZ, na ktorom zloží sľub. Pán Tarkoš však 
priniesol pozvánku naspäť s dopísaným a podpísaným textom o vzdaní sa tohto postu. Ďalším 
náhradníkom bol p. Jozef Chudý, ktorého starostka taktiež pozvala na zasadnutie OZ, aby zložil 
sľub poslanca. Pán Chudý tento post prijal a na zasadnutí zložil predpísaný sľub poslanca a stal sa i 
predsedom sociálno-zdravotnej komisie. 
 
 

Uznesenie č. 184/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého 
mandátu Ing. Jany Draškovičovej a zloženie poslaneckého sľubu pána Jozefa Chudého, ktorý sa 
zároveň stáva i predsedom sociálno-zdravotnej komisie. 
 
Hlasovanie:  z  6 prítomných poslancov 
                       za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Starostka informovala poslancov o doručenej petícii od občanov obce Plavecký Mikuláš za zákaz 
prevádzkovania hazardných hier v našej obci. K 4.6.2013 bolo v našej obci 595 oprávnených 
občanov. K uznaniu petície bolo treba 30 % z týchto oprávnených, čo predstavuje 179 občanov. Na 
petícii bolo 200 podpisov, po kontrole bolo odrátaných 6 podpisov ako neplatných. Platných 
podpisov bolo teda 194. Z tohto dôvodu sme vypracovali Návrh VZN č. 2/2013 o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš. Tento návrh bol 14 
dní zverejnený vo vývesných skrinkách. Poslanci tento návrh prerokovali a schválili. 
 

Uznesenie č. 185/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši prerokovalo návrh VZN č. 2/2013 obce Plavecký 
Mikuláš o zákaze prevádzkovania hazardných hier v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš, 
v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice a schvaľuje Návrh VZN č. 2/2013 o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš,  na základe petície občanov obce 
Plavecký Mikuláš s účinnosťou od 15.7.2013, v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
 
Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 5/ 

 
     Starostka informovala poslancov o doručenom e-maily od Ing. Sivča, v ktorom sa vzdáva 
kandidatúry na post kronikára obce z rodinných dôvodov. Z tohto dôvodu je ako jediná kandidátka 
Ing. Jana Válková, ktorá ešte minulý týždeň predložila na OU koncept zápisu do kroniky za rok 
2004, ktorý bol poslancom odoslaný e-mailom. Tento koncept tvorí prílohu zápisnice. Poslanci 
nemali k tomuto žiadne výhrady a preto sa Ing. Jana Válková stala kronikárkou obce, za 
podmienok, ktoré boli schválené na minulom zasadnutí. 
 
 

Uznesenie č. 186/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje za kronikára obce na dopísanie kroniky za 
roky 1999 až 2012 v zmysle ustanovenia  § 6 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. Janu 
Válkovú s odmenou podľa uznesenia OZ č. 178/2013 zo dňa 22.4.2013 (160 € brutto za dopísaný 
rok). 
 
 
Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 6/ 
 
 
      Starostka oboznámila poslancov s výberovým konaním na rekonštrukciu kúrenia v telocvični 
v ZŠ v Plaveckom Mikuláši. Do výberového konania sa zapojili 3 spoločnosti so svojimi súťažnými 
ponukami, a to: 

a) Beling, s. r. o., Bratislava s cenou 9.874,30 € 
b) Tinama, s. r. o., Bratislava s cenou 10.221,17 € 
c) KNOSS s. r. o., Plavecký Mikuláš s cenou 9.667,70 €. 

Členmi výberovej komisie boli Ing. Stanislav Sýkora, Rudolf Malec a Vlasta Dulanská. 
Kritériom na uzatvorenie zmluvy bola cena s DPH. Preto toto výberové konanie vyhrala spoločnosť 
KNOSS s. r. o., Plavecký Mikuláš, ktorá by mala túto rekonštrukciu uskutočniť do konca júla 2013. 
 
 

Uznesenie č. 187/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu o výberovom konaní 
na rekonštrukciu telocvične v budove Základnej školy v Plaveckom Mikuláši. Toto výberové konanie 
vyhrala firma KNOSS s. r. o., Plavecký Mikuláš. Termín realizácie je do konca mesiaca júl 2013. 
 
 
Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 7/ 
 
     Starostka oboznámila poslancov s výberovým konaním na robenie Jednoduchých pozemkových 
úprav v lokalite Záhumnie III. a IV. etapa.  Do výberového konania sa zapojili 3 spoločnosti so 
svojimi súťažnými ponukami, a to: 

a) Pentas, a. s., Bratislava s cenou 19.920 € 
b) Geodet Sadloň, Modra s cenou 12.000 € 
c) GeoTime, Ing. Rastislav Holič, Prievaly s cenou 8.200 €. 

Členmi výberovej komisie boli Ing. Stanislav Sýkora, Ladislav Klíma a Vlasta Dulanská. 
Kritériom na uzatvorenie zmluvy bola cena s DPH. Preto toto výberové konanie vyhrala spoločnosť 
GeoTime, Ing. Rastislav Holič, Prievaly. Predpokladaná lehota je minimálne 18 mesiacov. 
 
 

Uznesenie č. 188/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu o výberovom konaní 
na robenie Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Záhumnie III. a IV. etapa v Plaveckom 
Mikuláši. Toto výberové konanie vyhrala firma GeoTime, Ing. Rastislav Holič, Prievaly. Termín 
realizácie je minimálne 18 mesiacov. 
 

Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 8/ 

 
     Starostka informovala poslancov o rozdelení peňazí pre krúžky na mimoškolskú činnosť.  

a) Futbalová prípravka dostala 252,00 € 
b) Keramický krúžok – materská škola dostal 472,00 € 
c) Dramatický krúžok BAZIČKA dostal 403,00 € 
d) Folklórna skupina LIBUŠA – deti dostala 679,00 € 

 
Peniaze na tieto krúžky boli rozdelené podľa podmienok dohodnutých na minulom zasadnutí OZ. 
 
 
     Ďalej starostka predložila poslancom na schválenie úhrady faktúr: 
 

a) firma Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Bratisalava v sume 993,00 € za opravu 
kopírovacieho stroja a nový panel s dotykovým displejom, 

b) firma Rastislav Juračka, Šaštín Stráže  v sume 1.345 € za harmoniku pre Folklórny súbor 
Libuša.  
FS Libuša mal v rozpočte obce sumu 625 eur na nákup topánok ku krojom. Dňa 29.4.2013 
priniesli na OU Žiadosť o vyčerpanie finančných prostriedkov. Žiadajú zmeniť účel využitia 
týchto schválených peňazí, nakoľko súrne potrebujú kúpiť harmoniku. Preto peniažky, ktoré 
majú schválené i pre deti využijú na kúpu harmoniky. To zn. 625 € + 679€ =1.304 €. Zbytok 
41 € im doplatíme z rozpočtu obce. 
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Uznesenie č. 189/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje  úhrady nasledovných faktúr: 
 

a) firma Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Bratisalava v sume 993,00 € za opravu 
kopírovacieho stroja a nový panel s dotykovým displejom, 

b) firma Rastislav Juračka, Šaštín Stráže  v sume 1.345 € za harmoniku pre Folklórny súbor 
Libuša.  

 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
     Ďalej starostka navrhla zmenu výšky príspevku pri narodení dieťaťa matke s trvalým bydliskom 
v obci Plavecký Mikuláš z terajších 83 € na 100 €. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 
 

Uznesenie č. 190/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje príspevok pri narodení dieťaťa matke 
s trvalým pobytom v obci Plavecký Mikuláš vo výške 100 €. 
 
Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 

    
     Starostka prečítala poslancom doručenú žiadosť p. Otílie Machovičovej, Malacky o preplatenie 
aspoň 50 % náhrady škody za poškodený pomník. Poslanci túto žiadosť neschválili, nakoľko 
i poisťovňa vydala rozhodnutie, že Obec Plavecký Mikuláš nenesie zodpovednosť za škodu a p. 
Machovičová nemá nárok na náhradu škody.  
 
 

Uznesenie č. 191/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje žiadosť p. Otílie Machovičovej 
o preplatenie náhrady škody za poškodený pomník. 
 
Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
     Hlavný kontrolór obce Plavecký Mikuláš Ing. Marcel Šeliga predniesol návrh na prerokovanie 
platu starostky, nakoľko sa tento podľa Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest je obecné zastupiteľstvo povinné každoročne plat 
starostky prerokovať, čiže navrhnúť buď plat ponechať v minimálnej výške určenej zákonom, alebo 
ho zvýšiť. 
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Mzda v národnom hospodárstve je od 1.1.2013 805 €, koeficient do 1000 obyvateľov je 1,65, to zn. 
805x1,65=1.328,25 = po zaokrúhlení nahor 1329 € (základná mzda). Táto sa dá upraviť zvýšením 
alebo znížením. Doposiaľ mala starostka plat zvýšený o 15 %. Preto hlavný kontrolór navrhol 
ponechať 15%-né zvýšenie (toto zvýšenie bolo odsúhlasené OZ dňa 19.3.2012 uznesením č. 
106/2012), to zn., že plat starostky by bol 1.529,00 €. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.  
 

Uznesenie č. 192/2013 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši rozhodlo s účinnosťou od 1.1.2013 ponechať  
15 %-né zvýšenie platu starostky, čiže plat starostky bude 1.529 € v zmysle § 4 Zákona č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie:  zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
     Ďalej starostka predložila poslancom žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou rodinného domu 
p. Petra Kiripolského a manželky Lenky, v lokalite Mokrá dolina. Poslanci žiadosti vyhoveli, ale za 
podmienky, že ešte spresnia, či dom bude podpivničený, aké rozmery bude mať a či nemajú 
susedia námietky. 
 
 
     Ďalšia žiadosť, ktorá bola prejednaná bola žiadosť  doc. Ing. Petra Plavčana, CSc., o položenie 
zámkovej dlažby na verejnom priestranstve pri vjazde na jeho pozemok. Žiadosti sa vyhovelo. 
 
 
     Mgr. art. Martin Hartiník si podal žiadosť o odsúhlasenie výstavby drevenej stodoly (5 m x 5 m) 
na svojom pozemku. Žiadosti sa vyhovelo. Mgr. art. Hartiník si ani túto žiadosť nemusel podávať, 
nakoľko bude stodola celodrevená  bez akéhokoľvek betónu. 
 
 
     Žiadosť na zasadnutie OZ mal i Ing. arch. Igor Krist, jeho žiadosť však bola posunutá na stavebnú 
komisiu. 
 
 
     Starostka predniesla poslancom informáciu o počte prijatých detí do Materskej školy 
v Plaveckom Mikuláši pre šk. r. 2013/2014, ktorú priniesla pani riaditeľka MŠ Lýdia Bartošová tesne 
pred začiatkom zasadnutia OZ. Z tejto informácie sme sa dozvedeli iba počty, nakoľko mená tu 
uvedené neboli. Novoprijatých detí je 10 a z toho sú 3 deti len na poldennú starostlivosť. 
 
 
     Starostka informovala poslancov, že v prvý júlový týždeň bude firma LINEA v školskom klube 
detí a v školskej jedálni vymieňať podlahy, nakoľko jestvujúce sú nevyhovujúce z bezpečnostného 
hľadiska. 
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K bodu 9/ 
 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

Peter Glajšek     _________________________ 

 

Marián Holič      _________________________ 

 

 

Zapisovateľka:      
Emília Balúchová    _________________________ 
       

 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 2.7.2013 
 

 

 

 

 

 

 

        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


