Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 04.júna 2019
o 19:00 hodine v budove Obecného úradu.
Prítomní:

podľa pripojenej prezenčnej listiny

Neprítomní:

Ing. Marcel Šeliga
Mgr. Marta Hlavatá
Ing. Radovan Ščepka

Program:

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Záväzné stanovisko obce k optickej infraštrukúre – Slovak
Telekom.

5.

Žiadosť o odpredaj obecného pozemku.

6.

Zmluva o dielo – ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký
Mikuláš.

7.

Odkupovanie pozemkov pod domom smútku z dôvodu rozšírenia
cintorína

8.

Žiadosť o navýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni

9.

Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa

10.

Rôzne

11.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Bc. Martin Kovár
Ing. Ľubomír Hajduk

Zapisovateľka:

Lýdia Dulanská
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K bodu 1 a 2/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Válek.
Privítal prítomných poslancov a hostí. Oboznámil ich s programom, navrhol overovateľov
a zapisovateľku zápisnice.
Program zasadnutia, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.
Uznesenie č.

88/2019

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

Uznesenie č.

zo 4 prítomných poslancov
za: 4
proti: 0
89/2019

Obecné zastupiteľstvo
i zapisovateľku.
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

v Plaveckom

zo 4 prítomných poslancov
za: 4
proti: 0

Mikuláši

schvaľuje

overovateľov

zápisnice

zdržal sa: 0

K bodu 3/
Na zasadnutie prišiel p. Ladislav Klíma
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí:
Uznesenie č. 198/17 – plní sa – rozšírenie verejného vodovodu II.etapa. Víťazná firma Peter
Stachovič – stavebné práce ukončené, pracuje sa na kolaudácii
vodovodu
Uznesenie č. 20/2019 – plní sa – dopracovanie projektu kanalizácie.
Uznesenie č.21/2019 – splnené – odpredaj obecného pozemku (p. Jekel)
Uznesenie č.24/2019 – splnené – odkúpenie pozemku pri škole zapísané v katastri
Uznesenie č. 25/2019 – plní sa – návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia cintorína
Uznesenie č. 35/2019 – splnené - súvisí s uznesením č. 21/2019 (p. Jekel)
Uznesenie č. 56/2019 – plní sa – inžinierska činnosť na stavebné povolenie inžinierskych sietí
sa realizuje, dňa 30.4.2019 odovzdaná projektová dokumentácia Ing.
Marekovi Majcherovi
Uznesenie č. 62/2019 – plní sa- predaj pozemkov priamym predajom
Uznesenie č.63/2019 – plní sa – predaj vlastníckeho podielu pozemku p. Nemcovi – kúpna
zmluva podpísaná
Uznesenie č. 64/2019 – plní sa – predaj vlastníckeho podielu pozemku p. Bílikovi – kúpna
zmluva podpísaná
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Uznesenie č. 68/2019 – plní sa – predbežné schválenie odpredaj obecného pozemku p. Slivka
a p. Slivková
Uznesenie č. 69/2019 – plní sa – zmluva o úhrade na vybudovanie komunikácií (11 pozemkov)
Uznesenie č. 70/2019 – splnené – zmluva o úhrade na vybudovanie komunikácií (Bílik)
Uznesenie č. 71/2019 – plní sa – zmluva o úhrade na vybudovanie komunikácií (Nemec)
Uznesenie č. 72/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Mrkvová)
Kúpna zmluva
Uznesenie č. 73/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Hrabovská)
Uznesenie č. 74/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Jarábková)
Uznesenie č. 75/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Chudík)
Uznesenie č. 76/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Weberová)
Uznesenie č. 77/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Voborník)
Kúpna zmluva
Uznesenie č. 78/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Jurík P.)
Uznesenie č. 79/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Taraba)
Kúpna zmluva
Uznesenie č. 80/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Záhradník)
Kúpna zmluva
Uznesenie č. 81/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Jurík V.)
Uznesenie č. 82/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Karlovský)
Kúpna zmluva
Uznesenie č. 83/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Písečná)
Uznesenie č. 84/2019 – plní sa – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (Hudy)
Uznesenie č. 85/2019 – splnené – zmena úradných hodín
Uznesenie č. 86/2019 – splnené – odpredaj obecných pozemkov firma ALEX
Uznesenie č. 87/2019 – plní sa - návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia cintorína
Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil pán Mgr. Lukáš Viselka, ktorý
oboznámil prítomných o úmysle Slovak Telekomu, a.s. o vybudovaní optickej siete. Ukázal
poslancom projektovú trasu, kadiaľ povedú optické káble. Povedal im ako budú prebiehať
práce na vybudovanie optickej siete.
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Uznesenie č.
Obecné

91/2019

zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s vydaním súhlasného záväzného

stanoviska obce a s predloženým technickým návrhom stavby INS FTTH SLSN 02 Plavecký
Mikuláš, ktoré je potrebné k vydaniu územného rozhodnutia pre investora stavby SLOVAK
TELEKOM, a.s., v zastúpení spoločnosťou elkatel, s.r.o.

Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5/
Starosta informoval o pozemku parcely reg. C č. 5830, že sa nachádza medzi pozemkom
manželov Slivkových a pozemkom manželov Juríkových. Pozemok je pre obec inak
nepoužiteľný.
Uznesenie č.

92/2019

Obecné

zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s predajom obecného pozemku

parcela reg. C

č. 5830 o výmere 35 m2 manželom Jurajovi Slivkovi a Alžbete Slivkovej ,

bytom Plavecký Mikuláš č. 424. Pozemok je evidovaný na LV č. 2161, parcela reg. C č. 5830
o výmere 35 m2, druh pozemku záhrada.
Predaj sa uskutoční v zmysle zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods.8.
písm. e) o predaji obecného majetku hodného osobitného zreteľa. Pozemok sa nachádza medzi
parcelami č. 700/120 záhrada (vlastník Slivka Juraj s manž. Slivková Alžbeta) a parcelou
5831 orná pôda (vlastník Jurík Rudolf s manž. Juríková Romana). Pozemok je pre obec
Plavecký Mikuláš inak nepoužiteľný. Cena za jeden m2 sa schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom
päť eur).

Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa:0

K bodu 6/
Starosta oboznámil Obecné zastupiteľstvo o odovzdaní podkladov k získaniu dotácie na
Environmentálny fond.
Uznesenie č.

93/2019

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo medzi Obcou Plavecký
Mikuláš a firmou RP - Invest (ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš) v sume 188
898,88

€

s DPH

(slovom

stoosemdesiatosemtisíc

osemstodeväťdesiatosem

eur

a osemdesiatosem centov).
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Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za: 5
proti: 0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 94 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši poveruje starostu, aby uzavrel zmluvu
o poskytnutí podpory formou dotácie medzi Obcou Plavecký Mikuláš a Environmentálnym
fondom (ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš) v sume určenej v rozhodnutí
ministra životného prostredia Slovenskej republiky

o poskytnutí podpory formou dotácie

z Environmentálneho fondu zo dňa 29.03.2019.
Hlasovanie:

z 5 prítomných poslancov
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o stretnutiach s niektorými majiteľmi pozemkov,
ktoré by chcela obec odkúpiť na rozšírenie cintorína. Ďalej informoval o už odkúpených
pozemkoch.

K bodu 8/
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o stretnutí s vedúcou jedálne, s pani Rečnou,
ktorá ho požiadala o navýšenie príspevku na stravné od 01.09.2019 z dôvodu stále sa
zvyšujúcich cien potravín.
Uznesenie č. 95 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2012
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni. Dodatok tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie:

zo 5 prítomných poslancov
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9/
Poslanci OZ sa spolu so starostom dohodli na ďalšom postupe pri odpredaji pozemkov IBV na
Záhumní III. a IV. etapa. Dohodli sa, že na ďalšom zasadnutí OZ sa budú zaoberať
odpredajom pozemkov – priamym predajom.
Starosta informoval o dvoch nových záujemcoch na pozemky.
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K bodu 10/
Starosta informoval poslancov, že bude potrebné vybrať technický dozor na realizáciu
kanalizácie, čo vyplýva zo zmluvy o dielo s firmou RP – Invest.

K bodu 11/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Martin Kovár

_________________________

Ing. Ľubomír Hajduk

_________________________

Zapisovateľka:
Lýdia Dulanská

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 04.06.2019

Ing. Peter Válek
starosta obce
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Dodatok č. 1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia §
11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a na základe ustanovenia § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov
vydáva
Dodatok č. 1/2019.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 sa upravuje v Čl. 2 Výška príspevku a podmienky platenia
príspevku, v bode 3.2 Školská jedáleň pri Materskej škole v Plaveckom Mikuláši a v bode 3.3
Školská jedáleň pri Základnej škole v Plaveckom Mikuláši nasledovne:
3.2 Školská jedáleň pri Materskej škole v Plaveckom Mikuláši
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu €
Stravníci od 2
0,36 €
0,85 €
0,24 €
1,45 €
do 6 rokov
(slovom: jedno euro štyridsaťpäť centov)
Stravníci x
1,33 €
x
1,33 €
zamestnanci
(slovom: jedno euro tridsaťtri centov)
3.3 Školská jedáleň pri Základnej škole v Plaveckom Mikuláši
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu €
Stravníci od 6
x
1,15 €
x
1,15 €
do 11 rokov
(slovom: jedno euro pätnásť centov)
Stravníci x
1,33 €
x
1,33 €
zamestnanci
(slovom: jedno euro tridsaťtri centov)
Tento Dodatok č. 1/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši dňa 04.06.2019,
uznesením č. 95/2019 .
Dodatok č. 1/2019 nadobúda účinnosť od 1.9.2019.
V Plaveckom Mikuláši, dňa 04.06.2019
Ing. Peter Válek
starosta obce
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