
OBECNÝ ÚRAD  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
         z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                
        dňa  20. januára 2011  o 18.00  hodine v zasadačke obecného úradu 
 
 
Prítomní :   podľa pripojenej  prezenčnej listiny 
                   bolo prítomných  7 poslancov (t.j. všetci poslanci). 
                    
 
Program: 
   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení 
3. Schválenie členov komisií pri OZ 
4. Schválenie členov komisie verejného záujmu 
5. Určenie zástupcu starostky 
6. Návrh na zmenu pracovnej doby na obecnom úrade 
7. Návrh členov  Štábu obce CO 
8. Rôzne  
9. Diskusia 
10. Záver 

 
 
 
Overovatelia :  Mária Jeklová 
                           Anton Nemec                          
 
 
 
Zapisovateľka : Júlia Michalíková 
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K bodu 1/ a 2/ 
      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.  Pokladníčka obecného úradu sl.Miroslava Dulanská 
bola prizvaná na zastupiteľstvo, aby sledovala priebeh OZ a zaúčala sa na pozíciu prípadnej 
budúcej zapisovateľky. 
      Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 2/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie :  z 7 prítomných poslancov  
                       za : 7                                proti : 0                  zdržal sa : 0  
                                                                       
 
    Starostka obce  informovala poslancov OZ o splnených a rozpracovaných uzneseniach.   

• Uzn. č. 236/10 Nadstavba hasičskej zbrojnice – ostáva rozpracované, nakoľko je 
podaná žiadosť o dotáciu cez n.o. Podhoran a peniaze ešte nie sú schválené. 

• Uzn. č. 245/10 Schválenie odpredaju a ceny dlažobných kociek – starostka 
informovala, že v posledných dňoch boli použité pre účely obce - na spevnenie plôch 
pod kontajnery na sklo, papier a pet-flaše v lokalite pri OcÚ, na autobusovej zastávke 
a pri pomníku, taktiež na cintoríne i chodník na konci obce pri p. Chudíkovi. 

• Uzn. č. 278/10 Inventarizácia majetku obce – ostáva rozpracované, vykonáva sa 
inventarizácia pohľadávok, záväzkov, prebieha účtovná uzávierka k 31.12.2010. 

• Uzn. č. 293/10 Zmluva o zrušení predkupného práva – Zmluva bola daná na vklad do 
katastra nehnuteľností - splnené 

• Uzn. č. 294/10 Osvetlenie Malcovej doliny – bolo zrealizované -splnené 
• Uzn. č. 295/10 Uzatvorenie Mokrej doliny pre mot.vozidlá nad 7,5 t – ostáva 

rozpracované, nakoľko dopravný inšpektorát ešte nedal súhlasné stanovisko na 
umiestnenie dopravnej značky. 

• Uzn. č. 1/2010 splnené 
• Ostatné uznesenia sú splnené. 

 
 
Uznesenie č. 3/2011 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  vyhodnotenie plnenia uznesení  
z predchádzajúcich zasadnutí. Plnenie uznesení schvaľuje. 
 
Hlasovanie : z 7 prítomných poslancov  
                      za : 7                                       proti : 0                 zdržal sa: 0 
 
K bodu  3/ 
Starostka vyzvala predsedov komisií pri OZ , aby navrhli členov, každý pre svoju komisiu : 

• poslanec Anton Nemec  za stavebnú komisiu 
• poslankyňaVlasta Dulanská za kultúrnu komisiu 
• poslanec Ladislav Klíma za komisiu školstva, mládeže a TK 
• poslanec Juraj Federmayer za komisiu ŽP 
•  poslankyňa Ing. Jana Draškovičová za komisiu sociálno-zdravotnú  
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Uznesenie  č. 4/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisií pri OZ : 
 

• Stavebná komisia – predseda Anton Nemec  
                                členovia : Ing. Stanislav Sýkora 
                                                 Ing. arch. Igor Krist 
                                                 Ladislav Klíma 
                                                 Viliam Tarkoš st. 
 

• Kultúrna komisia – predseda Vlasta Dulanská 
                                členovia : Emília Klímová                     
                                                 RNDr. Alena Nemcová           
                                                 Martina Rybáriková               
                                                 Jarmila Sýkorová 
                                                 Jaroslav Nemec 
                                                 Miroslav Dulanský 
                                                 Marián Holič 

• Komisia školstva,  
mládeže a TK       -  predseda Ladislav Klíma 
                                 členovia : Marián Holič           ,   Miriam Berková 
                                                  Viliam Tarkoš ml.   ,   PaedDr.Viera Provazníková 
 

• Komisia životného prostredia – predseda Juraj Federmayer 
                                                   členovia : Rudolf Malec 
                                                                    Ján Kubisa st. 
                                                                    Mgr.Art. Martin Hartiník 
                                                                    Juraj Hlavatý 
                                                                    Peter Hečko 
                                                                    Jozef Glajšek ml. 

• Komisia sociálno-zdravotná – predseda Ing. Jana Draškovičová 
                                                 členovia : Mária Jeklová 
                                                                  Otília Malčeková 
                                                                  Lýdia Bednáriková 
                                                                  Jozef Oravec st. 
                                                                  Dušan Solgovič st. 
                                                             

Hlasovanie :  z 7 prítomných poslancov    
                       za :  7                                proti : 0                     zdržal sa : 0 
 
K bodu 4/ 
      Starostka informovala prítomných, že podľa zákona č. 357/2004 Z.z.o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 
je povinná do 30-tich dní odo dňa zvolenia do funkcie starostky, podať členom komisie 
verejného záujmu majetkové priznanie. Za členov komisie verejného záujmu starostka 
navrhla poslancov : 

• Vlastu Dulanskú 
• Ladislava Klímu 
• Mariána Holiča 
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Uznesenie  č. 5/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie verejného záujmu poslancov : 

1. Vlasta Dulanská 
2. Ladislav Klíma 
3. Marián Holič 

 
Hlasovanie : zo 7 prítomných poslancov 
                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 1 
 
 
K bodu 6/ 
      Na základe pripomienok občanov obce (prevažne zamestnaných), starostka navrhla 
zmeniť pracovnú dobu na obecnom úrade. Jedná sa o dve zmeny : 

• Streda        od 07.00 hod. – do 17.00 hod. 
• Piatok        od 08.00 hod. – do 14.00 hod. 

 
 

Uznesenie č. 6/2011 
Poslanci OZ súhlasia so zmenou pracovnej doby : 
PONDELOK :   8.00 – 16.00 hod. 
UTOROK      :   8.00 – 16.00 hod. 
STREDA       :   7.00 – 17.00 hod. 
ŠTVRTOK    :   8.00 – 16.00 hod. (nestránkový deň) 
PIATOK        :   8.00 – 14.00 hod. 
 
Hlasovanie : zo  7 prítomných poslancov 
                      za :  4                         proti : 3                         zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 7/                 
      Nakoľko je po komunálnych voľbách zvolené nové vedenie obce a mnoho členov 
krízového štábu civilnej obrany je už v dôchodkovom veku, prípadne niektorí zomreli, bolo 
treba zmeniť, resp. aktualizovať členov krízového štábu obce civilnej ochrany. Tento je nutný 
mať vypracovaný  v prípade akejkoľvek nepredvídanej udalosti (povodeň, vojnový stav) 
prípadne iné ohrozenie obyvateľstva.  
Na základe uvedeného, starostka navrhla nových členov krízového štábu CO. 
 
                                                       
Uznesenie č. 7/2011 
OZ schvaľuje členov krízového štábu obce podľa doloženej prílohy, ktorá tvorí súčasť 
zápisnice. 
 
Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  7                    proti :  0                             zdržal sa : 0 
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K bodu 8/ Rôzne 
       
1. Bývalá starostka,  poslankyňa p. Mária Jeklová podala informáciu o ukončení realizácie 

projektu „Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš“, ktorý bol finančne 
realizovaný z fondov EÚ a ŠR a čiastkou 5 % z obstarávacích nákladov z rozpočtu obce. 
Fyzicky je projekt ukončený, dielo bolo odovzdané do užívania, 14.1.2011 nadobudlo 
právoplatnosť i kolaudačné rozhodnutie. Zostáva uhradiť firme poslednú faktúru vo výške 
5 % z obstarávacích nákladov a formou refundácie požiadať o poslednú čiastku 
ministerstvo. Finančne a dokladovo je nutné projekt ukončiť do konca februára. Nakoľko 
obec nemá dostatok finančných prostriedkov, po konzultácii s kontrolórom obce, 
predkladáme návrh zmluvy na poskytnutie bezúročnej pôžičky medzi firmou KNOSS 
Plavecký Mikuláš a obcou. Jedná sa o čiastku 16 091,15 €, ktorú firma zapožičia obci 
prevodom na dotačný účet aj so záverečnou faktúrou, ktorá bude firme ihneď uhradená. 
Obec podá poslednú žiadosť o platbu dotácie v tejto čiastke na ministerstvo. Po schválení 
a zaslaní finančných prostriedkov na účet obce (95% zo 16 091,15 €) obec doloží 5 % 
a vráti pôžičku firme ihneď, najneskôr do 3 dní v plnej výške. V bode V. Zmluvy sú 
zakomponované sankčné 1%-tné úroky za každý i začatý mesiac z omeškania vrátenia 
bezúročnej pôžičky. Celé znenie navrhnutej Zmluvy o pôžičke bolo prečítané. 
 

Uznesenie č. 8/2011 
OZ schvaľuje Zmluvu o pôžičke medzi firmou KNOSS Plavecký Mikuláš a obcou Plavecký 
Mikuláš za účelom ukončenia projektu „Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký 
Mikuláš“, ktorý podľa zmluvy musí byť ukončený do konca februára 2011. 
Výška pôžičky je 16 091,15 €. 
Zmluva o pôžičke je súčasťou zápisnice. 
 
     Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  5                                  proti :  0                         zdržal sa: 2 
 
 

 
2. Z došlej pošty starostka prečítala žiadosť dobrovoľného hasičského zboru o zníženie 

poplatku za zapožičanie kultúrneho domu na cvičenie tanca zumby pre obyvateľov obce. 
Poslanci mali otázky, prečo žiadosť podáva DHZ a nie priamo cvičiteľka, ktorá poberá za 
každú osobu 2,5 €. Obec má výdavky na vody (WC), elektrinu i plyn, ako i na 
upratovanie priestorov. Okrem toho by sa musel prepracovať celý sadzobník poplatkov 
a VZN za prenájom priestorov, s čím poslanci nesúhlasili. 

 
Uznesenie číslo 9/2011 
OZ súhlasí so žiadosťou Dobrovoľného hasičského zboru so znížením poplatku z 20,- € na 
10,- € za použitie KD na cvičenie zumby za jeden deň. 
 
     Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  0                                 proti :  7                         zdržal sa: 0 
 
3. V bode Rôzne starostka predložila žiadosť prevádzkovateľa café-bar Modrá lagúna. Ide 

o tzv. „Kultúrne leto“, môcť 1-krát v mesiaci júl a 1-krát v auguste zabezpečiť živú hudbu 
vo dvore café-baru. Oslovila ich z tohto dôvodu i starostka spolu s kultúrnou komisiou. 
Konanie tanečnej zábavy vo dvore café-baru bude vždy vopred oznámené Obvodnému  
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oddeleniu PZ v Rohožníku, z dôvodu poriadku v obci, pre prípadné sťažnosti na 
výtržnosti.  
Majiteľka café-baru p. Marcela Dolgová ďalej požiadala Ocú o vývoz žumpy vždy po 
akcii vo svadobke, nakoľko táto je spoločná pre svadobku i café-bar.  
 

Uznesenie číslo 10/2011 
OZ povoľuje posedenie pri živej hudbe v letných mesiacoch vo dvore Svadobky na základe 
žiadosti pre CAFE BAR Modrá Lagúna za podmienok : 
Začiatok o 18.00 hod. a ukončenie o 01.00 hod. 
 
     Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  6                              proti :  1                         zdržal sa: 0 
 
 
4. Starostka predložila žiadosť DHZ Plavecký Mikuláš – jedná sa o trénovanie v priestoroch 

telocvične ZŠ v zimnom období. Starostka navrhla povoliť tréningy za podmienky, že 
bude o tom informovaná riaditeľka ZŠ PaeDr. Viera Provazníková + bude určená 
zodpovedná osoba z členov hasičského zboru. Hadice budú rozmotávané „na sucho“ bez 
použitia kovových predmetov. 
 

Uznesenie číslo 11/2011 
OZ povoľuje užívanie telocvične v ZŠ za účelom získavania kondície bez kovových 
predmetov za podmienok, ktoré určí riaditeľka ZŠ pani Viera Provazníková. 
 
     Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  7                              proti :  0                         zdržal sa: 0 
 
5. Starostka predložila žiadosť Mesta Skalica zo dňa 17.01.2011 čj. 18/2011 o odkúpenie 

akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorých vlastníkom je obec ako minoritný 
akcionár. Informovala sa v iných obciach, ktoré dostali rovnakú ponuku. Obce nechcú 
akcie predať. 

 
Uznesenie číslo 12/2011 
OZ schvaľuje odpredaj akcií BVS na základe žiadosti mesta Skalica. Obec je vlastníkom  
8112 ks akcií. Ponúkaná cena je 1,859 € za jednu akciu. 
 
     Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  0                              proti :  7                         zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5/  
      Starostka určila ako svojho zástupcu poslanca Antona Nemca. 
 
Uznesenie číslo 13/2011 
OZ berie na vedomie, že zástupcom starostky bude poslanec Nemec Anton. 
 
     Hlasovanie : zo  7  prítomných poslancov 
                      za :  7                              proti :  0                         zdržal sa: 0 
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K bodu 9/ Diskusia 
       Starostka vyzvala prítomných k podnetom k dianiu v obci, s čím sú spokojní, prípadne 
návrhy, čo zlepšiť. 
       Vystúpila pani Mária Romanová. Uviedla, že by bolo dobré dobudovať schodíky 
k prameňu Libuša oproti kaplnke a bezbariérový prístup do kostola sv. Mikuláša. Pochválila 
starostku za vyčistenia priestranstva pred OcÚ a za vkusne ostrihané tuje a kríky. 
       Starostka požiadala občanov o udržiavanie čistoty a poriadku v obci, o výchovu detí už 
odmalička.  
       Uviedla, že občania majú možnosť si prezrieť výstavku vo vestibule OcÚ, ktorú 
zorganizovali deti z výtvarno-keramického krúžku. 
       Oznámila, že na autobusovej zastávke je funkčný telefónny  automat. 
       Ďalej uviedla, že na OcÚ je k dispozícii Výročná správa obce Plavecký Mikuláš za rok 
2009. Záujemcom  (napr. študentom) bude poskytnutá v prípade záujmu. 
       Uviedla, že v obci sa voľne pohybuje veľa psov, čo je proti VZN obce. Problém je zistiť 
majiteľa psa. Pohrozila, že ak sa zistí  majiteľ psa, tento bude pokutovaný. 
       Starostka ešte informovala, o cenových ponukách na merače rýchlosti, zároveň zisťovala 
záujem zo strany poslancov na umiestnenie týchto meračov v obci. Je to cenovo dosť náročné. 
       Poskytla tiež informáciu o novom majiteľovi lekárne, o novej pracovníčke v predajni 
COOP Jednota v Plaveckom Mikuláši. 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov  programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným 

za účasť  na  2. zasadnutí obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončila. 

                                                                             

 
 
Overovatelia zápisnice :   Mária Jeklová    ....................... 
 
                                          Anton Nemec    ...................... .       
    

 

Zapisovateľka :     Júlia Michalíková               ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Plaveckom Mikuláši,                                                            Marta Hlavatá                                                                                                                                                              

dňa  24.januára  2011                                                             starostka obce 

 

 


