Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,
dňa 07.septembra 2020 o 18:00 hodine v budove Svadobky.
Prítomní:

podľa pripojenej prezenčnej listiny

Neprítomní: 0
Program:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2020 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Plavecký Mikuláš.
5. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku a odkúpenie pozemku obcou.
6. Zriadenie vecného bremena na súkromnom pozemku v prospech obce Plavecký
Mikuláš.
7. Zrušenie uznesenia č.178/2020 – odpredaj pozemku č.5820 IBV na Záhumní
III. a IV. etapa – priamy predaj.
8. Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa – priamy predaj.
9. IBV na Záhumní III. a IV. etapa.
10. ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš
11. Opatrovateľská služba
12. Rôzne
- materská škola
13. Diskusia a záver.

Overovatelia:

Ing. Ľubomír Hajduk
Mgr. Marta Hlavatá

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. Oboznámil ich s programom, navrhol overovateľov a zapisovateľku
zápisnice.
Program zasadnutia, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.

Uznesenie č. 226/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

Uznesenie č. 227/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

K bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí:
Uznesenie č. 25/2019 – plní sa – návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia
cintorína
Uznesenie č. 69/2019 – plní sa – zmluva o úhrade na vybudovanie komunikácií (11
pozemkov),
Uznesenie č. 87/2019 – plní sa - návrh na odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia
cintorína,
Uznesenie č.100/2019 – plní sa – objednať dodávateľa STONEcomp, Ing. Mareka
Majchera na inžiniersku činnosť IBV na Záhumní na základe
zmluvy na Zabezpečenie inžinierskej činnosti, zmluva
o zabezpečenie činnosti podpísaná, odovzdaný projekt na
komunikáciu na parcele č.5814, odovzdaný projekt na kanalizáciu
na parcele 5814,
Uznesenie č.101/2019 – plní sa – predbežné odkúpenie pozemku č.5814 (orná pôda) od
Slovenského pozemkového fondu,
Uznesenie č.117/2019 – plní sa – odkúpenie pozemku parc. 5814, z dôvodu plánovaných
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inžinierskych sietí, (p. Taraba - návrh na vklad povolený),
Uznesenie č. 177/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(Nikodém), kúpna zmluva,
Uznesenie č. 178/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(Vicanová),
Uznesenie č.183/2020 – plní sa – zmluva o dielo – Vypracovanie projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby ČOV a splašková kanalizácia
v obci Plavecký Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou
STAPROJEKT, s.r.o., zmluva podpísaná,
Uznesenie č. 184/2020 – plní sa – Zmluva o dielo o vykonaní pamiatkového
(archeologického) výskumu na IBV na Záhumní III. a IV. etapa
medzi Obcou Plavecký Mikuláš a organizáciou Slovenské
národné múzeum, zmluva podpísaná,
Uznesenie č. 191/2020 – plní sa – Zmluva o dielo – ČOV a splašková kanalizácia v obci
Plavecký Mikuláš, zmluva podpísaná,
Uznesenie č. 195/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Chudá, p. Chudý),
návrh na vklad povolený,
Uznesenie č. 201/2020 – plní sa – zmluva o dielo – IBV Na Záhumní III. a IV. etapa
(prístupová komunikácia a inžinierske siete) medzi Obcou
Plavecký Mikuláš a firmou COLAS Slovakia, a.s., zmluva
podpísaná, dielo sa realizuje
Uznesenie č. 202/2020 – plní sa – mandátna zmluva – technický stavebný dozor - IBV Na
Záhumní III. a IV. etapa medzi Obcou Plavecký Mikuláš a Ing.
Ivo Beklemdžiev, zmluva podpísaná,
Uznesenie č. 203/2020 – plní sa – zmluva o dielo – projekt jednoduchých pozemkových
úprav v obci Plavecký Mikuláš – rozšírenie cintorína, medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a firmou ENIROPROJEKT SK, s.r.o.,
Uznesenie č. 205/2020 – plní sa – zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a Environmentálnym fondom (ČOV
a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš),
Uznesenie č. 212/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Chudá, p. Chudý),
návrh na vklad povolený, súvisí s uznesením č. 195/2020,
Uznesenie č. 213/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová), kúpna
zmluva,
Uznesenie č. 214/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová), kúpna
zmluva,
Uznesenie č. 215/2020 – plní sa - odkúpenie pozemku obcou od p. Hajdúchovej, kúpna
zmluva,
Uznesenie č. 221/2020 – plní sa – zmluva o dielo – IBV Záhumnie III. a IV. etapa Plavecký
Mikuláš (verejné osvetlenie SO16 a miestny rozhlas) medzi
Obcou Plavecký Mikuláš a firmou Šeliga Pavol, s.r.o., zmluva
podpísaná,
Uznesenie č. 222/2020 – splnené – zmluva o združenej dodávke elektriny medzi Obcou
Plavecký Mikuláš a firmou MAGNA ENERGIA, a.s., zmluva
podpísaná,
Uznesenie č. 223/2020 – plní sa – predaj pozemkov priamym predajom – zámer prevodu
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vlastníctva obce
Uznesenie č. 224/2020 – plní sa – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová),
kúpna zmluva, súvisí s uznesením č. 213/2020
Uznesenie č. 225/2020 – plní sa – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová),
kúpna zmluva, súvisí s uznesením č. 214/2020

Uznesenie č. 228/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

K bodu 4/
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č.3/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Plavecký Mikuláš.

Uznesenie č. 229/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č.3/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Plavecký Mikuláš.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

K bodu 5 a 6/
Starosta informoval poslancov o predaji obecného pozemku pánovi Jozefovi Zahradníkovi
a o kúpe novovytvorenej parcely od pána Jozefa Zahradníka nachádzajúceho sa pred domom pána
Zahradníka, so zriadením vecného bremena na ďalšej novovytvorenej parcele pred domom pána
Zahradníka.

Uznesenie č. 230/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje odpredaj obecného pozemku
podľa geometrického plánu č. 35936304-3/2020, vyhotoveného geodetom Ing. Alexandra Žigová,
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901 01 Malacky, Záhradná 36, IČO 51078139 zo dňa 23.04.2020, úradne overeného katastrálnym
odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-638/2020 dňa 16.06.2020 a to novovytvorenú
parc. č. 3039/10 o výmere 20 m2 p. Jozefovi Zahradníkovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 312, 906 35
Plavecký Mikuláš, ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely registra E KN č. 3060 vo vlastníctve
obce na LV č. 1147, druh pozemku ostatná plocha.
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. 3039/1 záhrada (vlastník Zahradník Jozef) a parcelou č. 3034 zastavaná plocha a nádvorie
(vlastník Zahradník Jozef). V prípade, že voči predaju nebudú námietky sa cena za 1 m2 schvaľuje
vo výške 5,00 € (slovom päť eur).
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

Uznesenie č. 231 /2020
Obecné
zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s nadobudnutím pozemku, podľa
geometrického plánu č. 54/2020, vyhotoveného fi. ENVIROPROJEKT SK s.r.o., 905 01 Senica,
Hollého č. 749, IČO 45698724 zo dňa 18.08.2020, úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Malacky pod číslom G1-970/2020 dňa 25.08.2020 a to novovytvorenú parcelu č.
3100/18 o výmere 106 m2, ktorá bude odčlenená z pôvodnej parcely registra C KN č. 3100/15
evidovanej na LV č. 236, druh pozemku orná pôda, ktorú nadobudne od predávajúceho p. Jozefa
Zahradníka, bytom Plavecký Mikuláš č. 312, 906 35 Plavecký Mikuláš. Kúpa pozemku sa uskutoční
podľa zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Cena za 1 m2 schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur).
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

Uznesenie č. 232 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí zo zriadením vecného bremena, ktoré
spočíva v práve umiestnenia inžinierskych sieti v prospech obce Plavecký Mikuláš, podľa
geometrického plánu č. 54/2020, vyhotoveného fi. ENVIROPROJEKT SK s.r.o., 905 01 Senica,
Hollého č. 749, IČO 45698724 zo dňa 18.08.2020, úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Malacky pod číslom G1-970/2020, dňa 25.08.2020 a to na parcele č. 3100/15
o výmere 79 m2, ktorá bude evidovaná na LV č. 236, druh pozemku orná pôda, vo vlastníctve p.
Jozefa Zahradníka, bytom Plavecký Mikuláš č. 312, 906 35 Plavecký Mikuláš. Vecné bremeno sa
zriaďuje bez finančnej náhrady.
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Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Klíma prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva neskôr.

K bodu 7/
Na rokovanie Obecného zastupiteľstva prišiel p. Ladislav Klíma.
Starosta informoval poslancov, že pani Klaudia Vicanová od februára stále neuzatvorila kúpnu
zmluvu na prevod nehnuteľnosti - pozemok, parcelné číslo 5820, katastrálne územie Plavecký
Mikuláš. Pani Vicanová bola vyzvaná doporučeným listom na uzatvorenie zmluvy, neprejavila
žiadny záujem, preto sa poslanci dohodli, že zrušia uznesenie, ktorým jej bol schválený prevod
nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 233/2020
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zrušenie uznesenia č. 178/2020 zo dňa
24.02.2020 o schválení prevodu nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností
spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2161,
okres Malacky, obec Plavecký Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela
registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5820, druh pozemku orná pôda vo výmere
705 m2, z dôvodu nezáujmu Klaudie Vicanovej bytom Lovce č. 204, 951 92 Lovce o kúpu vyšie
vyšpecifikovaného pozemku.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta obce odovzdal poslancom Obecného zastupiteľstva zalepené obálky s cenovými
ponukami na priamy predaj pozemkov s označením „Priamy predaj – lokalita IBV Záhumnie III.
a IV. etapa“ „Neotvárať“ v počte 3 kusov. Starosta vymenoval komisiu na otváranie obálok za
predsedu komisie bol vymenovaný Ing. Marcel Šeliga – kontrolór obce, za členov komisie boli
vymenovaní Mgr. Martin Kovár – poslanec OZ a RNDr. Alena Nemcová – poslankyňa OZ.
Komisia pristúpila k otváraniu obálok, pričom do Zápisnice z otvárania obálok poznamenala
najvýhodnejšiu ponuku. Na záver predseda komisie Ing. Marcel Šeliga prečítal Zápisnicu
z otvárania obálok o vyhodnotení najvýhodnejších ponúk a komisia odporučila Obecnému
zastupiteľstvu obce Plavecký Mikuláš v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Válkom uzatvoriť
kúpnu zmluvu so všetkými záujemcami o pozemky. Nakoľko bol záujem o 3 pozemky a na každý
pozemok bol jeden záujemca. Výsledky a rozhodnutie komisie potvrdili všetci vlastnoručným
podpisom v Zápisnici z otvárania obálok .
Starosta obce po prevzatí zápisnice z priameho predaja informoval poslancov Obecného
zastupiteľstva o záujme o jednotlivé pozemky. Poslanci priebežne hlasovali o schvaľovaní prevodu
nehnuteľnosti na záujemcov o tieto pozemky.

6

O parcelu č. 5800 záujem nebol.
O parcelu č. 5807 záujem bol.

Uznesenie č. 234/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2161, okres Malacky, obec Plavecký
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra
nehnuteľností s parcelným číslom 5807, druh pozemku orná pôda vo výmere 711 m2 (ďalej aj ako
„predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona
o majetku obcí kupujúcemu Martin Uhrínek s manželkou Lenkou Uhrínkovou bytom č. 336, 906
34 Prievaly za kúpnu cenu za jeden m2 vo výške 41 EUR (slovom štyridsaťjeden eur, spolu vo výške
29 151 EUR (slovom dvadsaťdeväťtisícstopäťdesiatjeden eur), ktorá je v súlade s ust. § 9a ods. 5
zákona o majetku obcí určená podľa Znaleckého posudku č. 69/2020 zo dňa 25.07.2020
vyhotoveného znalcom Ing. Pavlem Šírom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad
hodnoty nehnuteľností.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

O parcelu č. 5808 záujem nebol.
O parcelu č. 5818 záujem bol.

Uznesenie č. 235/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2161, okres Malacky, obec Plavecký
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra
nehnuteľností s parcelným číslom 5818, druh pozemku orná pôda vo výmere 705 m2 (ďalej aj ako
„predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona
o majetku obcí kupujúcemu Mgr. Renáta Javorčeková bytom Poľná 1057, 908 73 Veľké Leváre
za kúpnu cenu za jeden m2 vo výške 42,42 EUR (slovom štyridsaťdva eur štyridsaťdva centov,
spolu vo výške 29 906,10 EUR (slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťstošesť eur desať centov), ktorá je
v súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí určená podľa Znaleckého posudku č. 69/2020 zo
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dňa 25.07.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Pavlem Šírom znalcom v odbore stavebníctvo,
odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

O parcelu č. 5827 záujem bol.

Uznesenie č. 236/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 584, okres Malacky, obec Plavecký
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra
nehnuteľností s parcelným číslom 5827, druh pozemku orná pôda vo výmere 707 m2 (ďalej aj ako
„predmety prevodu“), a to spôsobom priameho predaja podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona
o majetku obcí kupujúcemu Adam Záthurecký s manželkou Veronikou Záthureckou bytom
Športová 384/10, 906 38 Rohožník za kúpnu cenu za jeden m2 vo výške 43 EUR (slovom
štyridsaťtri eur, spolu vo výške 30 401 EUR (slovom tridsaťtisícštyristojeden eur), ktorá je v súlade
s ust. § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí určená podľa Znaleckého posudku č. 69/2020 zo dňa
25.07.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Pavlem Šírom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie
odhad hodnoty nehnuteľností.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9/
Starosta oboznámil poslancov ako prebiehajú práce na IBV na Záhumní III. a IV. etapa. Informoval
ich o probléme s veľkým množstvom vody (podzemná voda + dažďová voda), ktorá komplikuje
stavebníkom práce. Stavebník chce odčerpávanie vody fakturovať obci, poslanci s tým však
nesúhlasia.
Poslanec Ladislav Klíma navrhol, aby sa vypracovali plány na novú cestu na Záhumní od školy po
hlavnú cestu spolu s dažďovou kanalizáciou, nakoľko táto cesta bude po výstavbe hlavnou cestou
a nie je dostatočne široká a už teraz je poškodená. Poslanci sa dohodli so starostom a kontrolórom
obce, že zorganizujú stretnutie priamo na IBV na Záhumní, aby si pozreli aká je situácia cesty,
dažďovej kanalizácie a ako pokračujú práce na IBV na Záhumní. Starosta prizve na stretnutie aj
pána Ing. Iva Beklemdžieva, ktorý vykonáva technický stavebný dozor na stavbe a Ing. Pavla
Velického – stavbyvedúci z realizujúcej firmy Colas Slovakia, a.s..
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K bodu 10/
ČOV a splašková kanalizácia
Starosta informoval poslancov, že v najbližších dňoch bude odovzdané stavenisko. Zároveň ich
oboznámil so situáciou na Environmentálnom fonde k žiadosti o dotáciu na ďalší rok, keďže budú
nové podmienky na získanie dotácie. Poslanci sa dohodli, ak bude obec môcť žiadať o dotáciu na
vybudovanie ČOV a kanalizácie, žiadosť si vypracuje obec sama a bude si žiadať o budovanie vetvy
na Záhumní.

K bodu 11/
Opatrovateľská služba
Poslanci sa dohodli, že bude vypracované nové VZN. Obec určuje sumu úhrady za opatrovateľskú
službu vo výške 1,70 €/ hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby pri všetkých úkonoch
poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby.

K bodu 12/
Starosta informoval poslancov o dokončení novej triedy v materskej škole. Do materskej školy bola
prijatá nová učiteľka na 70% úväzok a na výpomoc asistentka učiteľky prostredníctvom úradu
práce. Do školskej kuchyne bolo kúpené nové vybavenie – umývačka riadu, multifunkčný robot.
Poslanci sa dohodli, že od ďalšieho roka bude obec zvyšovať dane, preto bude potrebné
vypracovať nové VZN.
Starosta informoval poslancov o ponuke na zariadenie na vyhlasovanie do miestneho rozhlasu,
ktoré sa dá spustiť aj na diaľku. Firma by vedela spraviť bezdrôtový rozhlas na stanici aj v lokalite
Nový dvor - majer. Cena by bola za zariadenie 2 000€ + železničná stanica 380€ + Nový dvor –
majer 380€. Poslanci sa nevyjadrili.
Starosta informoval poslancov, že jednota dôchodcov požiadala o miestnosť na stretávanie,
nakoľko miestnosť na Obecnom úrade, kde sa stretávajú je na poschodí. Poslanci sa dohodli, že im
môže byť sprístupnená zasadačka v Hasičskej zbrojnici, ale v zimných mesiacoch si budú platiť za
energie.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zastupiteľstvo z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 prebiehalo za prísnych hygienických
opatrení:
- prekrytím horných dýchacích ciest ochranným rúškom alebo respirátorom,
- dodržaním dostatočných odstupov minimálne 2 metre od seba,
- zúčastnení si priniesli vlastné písacie potreby,
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- pri vstupe boli každému účastníkovi vydezinfikované ruky, poskytnuté jednorázové rukavice a
odmeraná teplota.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marta Hlavatá

_________________________

Ing. Ľubomír Hajduk

_________________________

Zapisovateľka:
Lýdia Dulanská

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 11.09.2020
Ing. Peter Válek
starosta obce
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