
OBECNÝ ÚRAD  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

         z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                 
        dňa  26. apríla 2011  o 18.00  hodine v zasadačke obecného úradu 
 

 
Prítomní :   podľa pripojenej  prezenčnej listiny 

                   bolo prítomných  5 poslancov ( poslankyňa p. Jeklová a Dulanská ospravedlnili         

                                                                                                                           svoju neúčasť) 

                    

 

Program: 
   

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení 
3. Kontrola životného prostredia v obci 
4. Rôzne  
5. Diskusia 
6. Záver 

 

 

 
Overovatelia :  Anton Nemec 

                           Marián Holič                          

 

 

 

Zapisovateľka : Júlia Michalíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 zasadnutia, navrhla 

overovateľov a zapisovateľku zápisnice. 

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

 

Uznesenie  č. 33/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice 

a zapisovateľku. 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o splnených a rozpracovaných uzneseniach. 

 Uzn. č. 236/10 Nadstavba hasičskej zbrojnice – ostáva rozpracované, žiadosť 

o dotáciu je podaná cez n.o. Podhoran, peniaze ešte nie sú schválené. 

 Uzn. č. 245/10 Odpredaj dlažobných kociek – dlažobné kocky sa postupne 

rozpredávajú podľa poradia, v akom si občania podali žiadosti, k dnešnému dňu je 

odpredaných cca 800 ks kociek, tieto peniaze boli použité na archiváciu dokumentov 

v obecnom archíve, na nákup 250 ks archivačných boxov. Vo dvore OcÚ sú odložené 

kocky na výstavbu chodníka ku „Studničke v Mokrej doline“ ktorú má pod záštitou 

DHZ.  Dvor chce starostka vypratať a dať do poriadku, nakoľko to nepôsobí esteticky. 

 Uzn. č. 295/10 Uzatvorenie Mokrej doliny pre nákladné mot. vozidlá – od 1.4.2011 je 

osadená dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých nákladných vozidiel“ s výnimkou 

povolenia OcÚ, ktoré vydáva starostka obce. Značka je rešpektovaná. Pracuje sa na 

ďalšom riešení ako cestu opraviť. 

 Uzn. č. 21/11 Nákup hrnčiarskeho kruhu – rozpracované 

 Uzn. č. 28/11 Výkup pozemkov na III. etape IBV Záhumnie – 2 zmluvy, resp. 2 

pozemky boli posunuté na kataster, nedá sa vykupovať podľa jestvujúceho 

geometrického plánu z r. 2008, nakoľko je zastaralý a sú v ňom zmeny. 

 Uzn. č. 31/11 Nájomné za priestory firma STAMA – Ivan Roman – majiteľ firmy sa 

dnes dostavil na OcÚ a uhradil dlžné nájomné za r.2009 v sume 750,-€. Prisľúbil, že 

uhradí aj zvyšok dlžného nájomného. Poslanci navrhli, že ak dlžné nájomné firma 

neuhradí, obecný úrad pristúpi k vypovedaniu nájomnej zmluvy. 

 Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

 

Uznesenie  č. 34/2011 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí.  Plnenie uznesení schvaľuje. 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za : 5                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 3/ 
      Starostka na minulom zasadnutí OZ navrhla poslancom konanie dnešného zastupiteľstva 

z časti aj v teréne. Poslanci prišli športovo oblečení. Starostka spolu s poslancami 



a kontrolórom obce prešli tie časti obce, ktoré bolo nutné vidieť v reály. Lokalita za školou 

(resp. za stodolou), kde neznámi občania začali navážať odpad zo záhrad hneď popri ceste. 

Pokračovali cestou smerom „Na bariny“, kde sa naváža drevený odpad, ktorý sa bude pod 

dohľadom DHZ hromadne spaľovať, no zatiaľ z dôvodu daždivého počasia toto nebolo 

možné.  

Obecné zastupiteľstvo sa presunulo pozrieť ako pokračujú práce na realizácii „Studnička 

v Mokrej doline“ , na ktorú bola poskytnutá nenávratná dotácia Cena Holcim. Zistilo sa, že je 

treba najprv vyčistiť potok Libuša, aspoň v tejto lokalite. 

Na zdravotnom stredisku bol vyčistený potok aj blízke okolie vŕby. O toto sa postarali ´mladí 

turisti z Plaveckého Mikuláša´ na žiadosť pani starostky. 

OZ sa ďalej presunulo smerom k ihrisku, pred RD súp.č. 234, nakoľko majitelia by chceli 

časť záhrady odpredať na výstavbu 2-3 rodinných domov. Poslanci skonštatovali, že tuná je 

možná výstavba, no inžinierske siete si budú musieť dať zhotoviť na vlastné náklady. 

Ďalšie zastavenie bolo na križovatke „Pri zrkadle“, kde do obecnej priekopy neznámi občania 

vypúšťajú odpady z RD. Ľuďom, ktorí bývajú nižšie, potom táto voda v priekope stojí, kvasí 

a zapácha. 

Posledná zastávka OZ bola na IBV Záhumnie, nachádza sa tam voľný pozemok. Tento je 

v územnom pláne obce určený ako spojovacia cesta pre ďalšie etapy výstavby rodinných 

domov (smerom k Holej hore). Poslanci sa zhodli, že by bolo možné ju odpredať ako 

stavebný pozemok. 

 

 

 

K bodu 4/ Rôzne                
      Starostka informovala poslancov, že poslankyňa Vlasta Dulanská dňa 20.04.2011 doručila 

na tunajší úrad žiadosť o vzdanie sa funkcie poslankyne. Pani Dulanskú nahradí p. Rudolf 

Malec, ktorý je v poradí ako náhradník. 

 

Uznesenie č. 35/2011 

OZ berie na vedomie rozhodnutie poslankyne pani Vlasty Dulanskej vzdania sa poslaneckého 

mandátu.  

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za :  5                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 

 

 

Na obchôdzke po obci sa zistilo, že na Záhumní sa nachádza voľný pozemok , patriaci obci.  

Na ňom bola v minulosti plánovaná výstavba prepojovacej cesty. Poslanci sa zhodli, že by 

bolo lepšie tento pozemok predať ako stavebný pozemok. 

 

Uznesenie č. 36/2011 

OZ súhlasí s odpredajom stavebného pozemku (medzi pozemkami p. Keszecze a p. Kiša) 

pánovi Petrovi Tarabovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 188 za cenu pozemkov odpredaných 

v II.etape. 

 

 

Hlasovanie : z  5  prítomných poslancov 

                      za :  5                    proti :  0                             zdržal sa : 0 

 



 

 

K bodu 5/ Diskusia 

 
Starostka predložila poslancom žiadosť Ohlásenie drobnej stavby pani Evy Malcovej. Jedná 

sa o výstavbu oplotenia pozemku medzi ňou a p. Steinhauserom. Poslanci navrhli túto žiadosť 

pani Malcovej vrátiť na doplnenie geometrickým plánom – aby neprišlo k susedským sporom. 

Ďalej poslanci diskutovali ohľadom deratizácie obecných budov ( ktorá zrejme nebude 

potrebná ) a  o zefektívnení budovy ZŠ. 

       

 

K bodu 6/ Záver  
 

     Po vyčerpaní všetkých bodov  programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným 
za účasť  na  5. zasadnutí obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončila. 
                                                                             
 

 

Overovatelia zápisnice :   Anton Nemec     ....................... 

 

                                          Marián Holič      ...................... .       

    
 
Zapisovateľka :     Júlia Michalíková               ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
v Plaveckom Mikuláši,                                                            Marta Hlavatá  v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
dňa  29.apríla  2011                                                                   starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


