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Obec Plavecký Mikuláš 
Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom 
Mikuláši, dňa 27. augusta 2012 o 19.00 hodine 
v zasadačke Obecného úradu. 
 
Prítomní:            podľa pripojenej prezenčnej listiny 
                   
 Neprítomní:      0 
                                                               

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov   
    zápisnice a kontrola plnenia uznesení 
                3.  Monitorovacia správa programového  
    rozpočtu k 30.6.2012 

   4.  Priebeh rekonštrukčných prác na budove  
    Obecného úradu a v budove ZŠ 
   5.  Výsledky kontroly Slovenskej inšpekcie  
    životného prostredia v obci Plavecký   
    Mikuláš 

   6.  Návrh riešenia rozšírenia verejného   
    vodovodu v lokalite Pod Korlátkou 
   7.     Rôzne – úhrady faktúr 
         - nástup novej vychovávateľky  
           do ŠKD v ZŠ 
   8.     Diskusia 
   9.     Záver 
                      
Overovatelia: Ladislav Klíma 

   Rudolf Malec                                    
 
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. 127/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

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)  
 Uznesenie č. 68/11 - všetky doklady potrebné na podanie žiadosti do 31.10.2012 sú  
       skompletizované, potrebné je urobiť výber dodávateľa na  
       stavebné práce 
 Uznesenie č. 117/12 - splnené (telekomunikačný stĺp pred budovou OÚ je odstránený) 
 Uznesenie č. 119/12 - splnené (program predchádzajúceho zasadnutia) 
 Uznesenie č. 120/12 - splnené (vyhodnotenie uznesení) 
 Uznesenie č. 121/12 - splnené (vklad budovy PZ na manželov Jarábkových) 
 Uznesenie č. 122/12 - stále nie sú výsledky, či nám bol schválený projekt rekonštrukcie 
      garáže na Hasičskú zbrojnicu 
 Uznesenie č. 123/12  - splnené (manželom Ščepkovým bol písomne oznámené, že sa im  
      neschválil predaj pozemku p. č. 704/4) 
 Uznesenie č. 124/12  - splnené (projektová dokumentácia vypracovaná na Revitalizáciu 
      časti obce Plavecký Mikuláš v lokalite pri pomníku Repatriantov) 
 Uznesenie č. 125/12  - splnené (odmeny pre p. Vitekovú Justínu a p. Dulanskú Vlastu  
      boli vyplatené) 
 Uznesenie č. 126/12  - splnené (dňa 17.8.2012 bolo stretnutie zvolané. Prílohou tohto 
      uznesenia bude samostatný zápis s prezenčnou listinou) 
  
 
 

Uznesenie č. 128/2012 
 
     Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 3/ 
 
     Účtovníčka obce oboznámila poslancov s plnením programového rozpočtu k 30.6.2012. 
 
 

Uznesenie č. 129/2012 
 
     OZ schvaľuje monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2012. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na 
budove Obecného úradu a v budove základnej školy.  V budove Základnej školy prebehli 
rekonštrukčné práce v dievčenských toaletách. Riaditeľka ZŠ PaedDr. Viera Provazníková 
žiadala o sponzorský dar firmu Holcim (Slovensko), a. s., ktorá jej poskytla dar vo výške  
1 400,00 € na rekonštrukciu WC dievčat. Aby táto prerábka mohla byť uskutočnená, obec 
zaplatila z rozpočtu sumu 4.350,14 €. Celková výška rekonštrukcie WC teda činí 5 750,14 €.  
Na budove obecného úradu prebiehajú zateplovacie práce, naťahovanie fasády a kompletná 
rekonštrukcia parkoviska. Práce sú v poslednej fáze – teda tesne pred dokončením. Táto 
rekonštrukcia je v celkovej sume 51 868,43 € a je z veľkej časti spolufinancovaná 
z európskych fondov. Nakoľko ale tieto peniaze z euro fondov dostaneme, až po zaplatení 
faktúry, je nutné uzatvoriť zmluvu o krátkodobej finančnej výpomoci od firmy KNOSS, s. r. o., 
vo výške 10.000 €, ktoré sa vrátia firme KNOSS, s. r. o. ihneď ako nám prídu vrátené peniaze 
z eurofondov.   
 
 

Uznesenie č. 130/2012 
 
     OZ berie na vedomie priebeh rekonštrukčných prác na budove Obecného úradu v Plaveckom 
Mikuláši a rekonštrukčných prác v budove Základnej školy v Plaveckom Mikuláši. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 131/2012 
 
     OZ súhlasí s prijatím krátkodobej finančnej výpomoci od firmy KNOSS, s. r. o., 906 35  Plavecký 
Mikuláš 307, vo výške 10 000,00 €. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 5/ 
 
     Starostka oboznámila poslancov s prevedenou kontrolou životného prostredia. Na kontrolu 
prišli zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia z Bratislavy na základe podnetu 
spoločnosti Greenpeace Bratislava, kde obdržali anonym, o nelegálnych skládkach odpadu v 
obci, o znečistení vôd a ovzdušia a likvidácii odpadových vôd. Kontrola dopadla bez 
akýchkoľvek nedostatkov. 
 

Uznesenie č. 132/2012 
 
     OZ berie na vedomie správu Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava, ktorá 
vykonala v obci Plavecký Mikuláš kontrolu životného prostredia na základe anonymného 
podnetu, ktorý bol zaslaný na Greenpeace Bratislava. Kontrola dopadla bez nedostatkov. 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 6/ 
 
     Vzhľadom k tomu, že v lokalite Pod Korlátkou je vybudovaná vetva verejného vodovodu 
z jednej strany po rodinný dom p. Draškoviča a z druhej strany len po rodinný dom p. Bílika, 
bolo by vhodné tento vodovod zokruhovať, nakoľko na týchto pozemkoch je záujem stavať 
nové rodinné domy a nie je možné, aby vodovodné šachty končili v jednom mieste, ktoré je 
vzdialené cca 100 m, poslanci navrhli, aby sa dala vypracovať projektová dokumentácia na 
rozšírenie tohto verejného vodovodu, na základe cenovej ponuky firmy PROJEKTA Senica 
v celkovej sume 380 € + DPH. 
 

Uznesenie č. 133/2012 
 
     OZ súhlasí s vypracovaním PD na rozšírenie verejného vodovodu (zokruhovanie) v lokalite 
Pod Korlátkou, až po koncový bod vodovodu od školy pri dome č. 355 p. Draškovič, firmou 
PROJEKTA Senica. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 

 
 

K bodu 7/ 
 
     Starostka predložila poslancom na schválenie úhrad faktúry za vykonané práce: 

a) fa č. 2012/07/13 fy. KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš vo výške 1 988,87 € za vykonanú 
dodávku a montáž plastových okien do MŠ a ZŠ, 

b) fa č. 2012016 fy. PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš vo výške 1 706,53 € za 
elektromontážne práce na VO a MR, 

c) fa č. 02/2012 fy. AVANT ARCH, s. r. o., Bratislava vo výške 11 760,00 € za vypracovanie 
PD pre získanie Staveného povolenia na stavbu „ČOV a splašková kanalizácia v obci 
Plavecký Mikuláš“, 
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d) fa č. 05/2012 fy. AVANT ARCH, s. r. o. Bratislava vo výške 4 860,00 € za vypracovanie 
projektovej dokumentácie „Revitalizácia časti obce Plavecký Mikuláš“, 

e) fa č. 2012/07/13 fy. KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš vo výške 621,08 € za vykonanú 
dodávku inštalačného materiálu a sanity do budovy ZŠ, 

f) fa č. 10-2012 Jozef Klíma, Plavecký Mikuláš, vo výške 2 343,84 € za vykonané stavebné 
práce a dodávky v budove ZŠ. 

 

Uznesenie č. 126/2012 
 
     OZ súhlasí s úhradou faktúr: 
 

a) fa č. 2012/07/13 fy. KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš vo výške 1 988,87 € za vykonanú 
dodávku a montáž plastových okien do MŠ a ZŠ, 

b) fa č. 2012016 fy. PeGa-Tech, spol. s r. o., Plavecký Mikuláš vo výške 1 706,53 € za 
elektromontážne práce na VO a MR, 

c) fa č. 02/2012 fy. AVANT ARCH, s. r. o., Bratislava vo výške 11 760,00 € za vypracovanie 
PD pre získanie Staveného povolenia na stavbu „ČOV a splašková kanalizácia v obci 
Plavecký Mikuláš“, 

d) fa č. 05/2012 fy. AVANT ARCH, s. r. o. Bratislava vo výške 4 860,00 € za vypracovanie 
projektovej dokumentácie „Revitalizácia časti obce Plavecký Mikuláš“, 

e) fa č. 2012/07/13 fy. KNOSS, s. r. o., Plavecký Mikuláš vo výške 621,08 € za vykonanú 
dodávku inštalačného materiálu a sanity do budovy ZŠ, 

f) fa č. 10-2012 Jozef Klíma, Plavecký Mikuláš, vo výške 2 343,84 € za vykonané stavebné 
práce a dodávky v budove ZŠ. 

 
 
Hlasovanie: zo  7 prítomných poslancov 
                       za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
     Starostka ďalej informovala poslancov o novej vychovávateľke v Školskom klube detí 
v Základnej škole v Plaveckom Mikuláši, je ňou p. Katarína Sokolíková, ktorá vyhrala výberové 
konanie. 
 
 
 

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:   
Ladislav Klíma        _________________________ 
 
Rudolf Malec      _________________________ 
 
 
Zapisovateľka:      
Emília Balúchová   _________________________ 
   
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 28.8.2012 
 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


