
 1

Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 

 
 

Z á p i s n i c a 

 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  

dňa 28. februára 2011 o 18.00 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. Rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava, Odbor civilnej  

     Ochrany a krízového riadenia o nezaradení Plaveckého Mikuláša 
     do oblasti ohrozenia 

                    4.  Zmena rozpočtu na rok 2011, výpadok dane za umiestnenie  
                          jadrového zariadenia 
                    5.  Výkup pozemkov na IBV Záhumnie – III. etapa 
           6.  Od 1.1.2011 platia obce 19% daň z prenájmu priestorov 

                         - dopad na uzatvorené zmluvy a najomníkmi 
  7.  Rôzne 
  8.  Diskusia 
  9.  Záver 
           
           
 

 
Overovatelia:   Ing. Draškovičová Jana 

                                  Federmayer Juraj 

 

 

Zapisovateľka:  Dulanská Miroslava 
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K bodu 1/ 
    
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta Hlavatá. Privítala 
prítomných poslancov a oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov a zapisovateľku 
zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 14/2011 
 
     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. Vyhodnotenie plnenia uznesení OZ bolo doručené poslancom spolu s pozvánkou.  
 
Uznesenie č. 15/2011 
 
     OZ zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Ich 
plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 3/ 
 
     Starostka obce informovala poslancov a prísediacich rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava, 
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, že nezaraďuje obec Plav. Mikuláš do oblasti ohrozenia 
11 km. jadrovým zariadením – jadrová elektráreň V-1 v Jaslovských Bohuniciach a súčasne zrušuje 
zaradenie obce Plav. Mikuláš do oblasti ohrozenia 25 km jadrovým zariadeniam 
 
Uznesenie č. 16/2011 
 
     OZ zobralo na vedomie Rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava, odbor civilnej ochrany 
a krízového riadenia, že nezaraďuje obec Plavecký Mikuláš do oblasti ohrozenia 11 km jadrovým 
zariadením – Jadrová elektráreň V-1 v Jaslovských Bohuniciach a súčasne zrušuje zaradenie obce 
Plavecký Mikuláš do oblasti ohrozenia 25 km jadrovým zariadením – Jadrová elektráreň V-1 
V Jaslovských Bohuniciach podľa rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave číslo KR- 380/2007 zo 
dňa 7. septembra 2007. 
  
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
         za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0 
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K bodu 4/ 

 
     Nakoľko našu obec vyradili z oblasti ohrozenej jadrovým zariadeniam, t.j., že nemôžeme už 
ďalej posielať platobné výmery za daň za jadrové zariadenia je treba zmeniť rozpočet obce na rok 
2011.Preto dostali poslanci pôvodný rozpočet aby porozmýšľali, v ktorých výdavkových položkách 
by sa mal rozpočet zmeniť. Zatiaľ sa na tomto nedohodli, preto sa zmena rozpočtu presúva na 
ďalšie Zastupiteľstvo, kde dostanú presnú špecifikáciu výdavkov, ktorá im pri rozhodovaní 
pomôže.    
 
Uznesenie č. 17/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na r.2011, zníženie príjmu vo výške 16 037.-€ 
za umiestnenie jadrového zariadenia a zároveň v tejto výške znižuje výdavky podľa návrhu 
poslancov. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                   za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5/ 
 
 
     Starostka poslancom predložila návrh na ďalší výkup pozemkov na IBV Záhumnie III. etapa. 
Starostka zistila všetkých majiteľov pozemkov, rozposlala im listy na odkup a čakáme na ich 
odpovede. 
Celá táto etapa robí 4415 m2. Na to aby sa mohlo začať stavať musí byť celá táto etapa vykúpená. 
 
Uznesenie č. 18/2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o ďalšom pokračovaní 
vykupovania pozemkov pre III. etapu IBV na Záhumní. 
 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6/ 
 
     Nakoľko od 1.1.2011 platia obce 19% daň z prenájmu priestorov, navrhovala starostka aby sa 
uzatvorili nové zmluvy s nájomníkmi. 
 
Uznesenie č. 19/2011 
 
      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje urobiť zmeny v uzatvorených zmluvách s nájomníkmi, ktorí 
majú prenajaté priestory, a to dodatkom k VZN č. 7/2008, z dôvodu odvodu 19% dane z prenájmu 
ktorá platí od 1.1.2011 pre OU. 
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Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0    zdržal sa:  0 
  
 
K bodu 7/ 
 
     Starostka k bodu rôzne predložila žiadosť o ukončení pracovného pomeru Andrey Poláčkovej 
a nástup do nového pracovného pomeru pani Moniky Jarábkovej. 
Pani Bartošová žiada podporiť keramický krúžok a ženy našej obce spísaním petície, žiadali 
o zníženie poplatku KD za účelom precvičovania Zumby. 
 
Uznesenie č. 20/2011 

 
     OZ schvaľuje ukončenie pracovného pomeru kuchárky ŠJ Andrey Poláčkovej ku dňu 
28.02.2011 a schvaľuje prijatie do pracovného pomeru kuchárku do ŠJ Moniku Jarábkovú na 
základe podanej žiadosti zo dňa 31.1.2011. 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa:  0 
 
 
 
Uznesenie č. 21/2011 

 
     OZ presúva žiadosť pani Bartošovej k budúcemu zastupiteľstvu v ktorom sa bude jednať 
o novom upravenom rozpočte na rok 2011 a súčasne žiadame o predloženie 3 cenových ponúk na 
kúpu hrnčiarskeho kruhu. 
      
Hlasovanie: z 7 prítomných poslancov 
                    za: 7   proti: 0   zdržal sa:  0 
 
 
 Uznesenie č. 22/2011 

 
     OZ  schvaľuje 50% zľavu z poplatku za užívanie KD za účelom Zumba cvičenia za uvedených 
podmienok. 
 
Hlasovanie: z 7 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 1  zdržal sa:  0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5

 
   
 
 
Nakoniec starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Draškovičová Jana       ............................................ 
 
                                                Federmayer Juraj          ............................................ 
 
Zapisovateľka:     Dulanská Miroslava              ............................................ 
 
 
 
V Plaveckom Mikuláši, 
dňa 28.2.2011 
 
 
 
        Marta Hlavatá 
        starostka obce 


