Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,
dňa 04. marca 2021 o 18:00 hodine v budove Svadobky.
Prítomní:

podľa pripojenej prezenčnej listiny

Neprítomní:

1.

Ing. Ľubomír Hajduk

Program:

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov

5.

Žiadosť o odpustenie nájomného - First Klass, s.r.o

6.

Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa

7.

Koncept kroniky obce za rok 2020

8.

Žiadosť riaditeľky ZŠ o schválenie príspevku na školské pomôcky
pre žiakov

9.

Podnet na vyhlásenie starého mlynu v obci za národnú kultúrnu
pamiatku

10.

Žiadosť o prenájme – výpožičke obecného pozemku

11.

Rôzne

12.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Mgr. Marta Hlavatá
Ing. Radovan Ščepka

Zapisovateľka:

Andrea Mrázová

K bodu 1 a 2/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Válek. Privítal
prítomných poslancov a zároveň ich oboznámil s programom, navrhol overovateľov
a zapisovateľku zápisnice.
Program zasadnutia, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.
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Uznesenie č. 278/2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 279 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

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. 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
inžinierskych sietí, (p. Taraba - návrh na vklad
povolený),
Uznesenie č.183/2020 – splnené – 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., projektová dokumentácia
odovzdaná,
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,
pamiatkový výskum vykonaný, správa odovzdaná,
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Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie

Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie

Uznesenie

čaká sa na schválenie subkomisiou pamiatkového
úradu,
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., dielo sa realizuje,
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, stavebný dozor sa
vykonáva,
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.,
č. 213/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová), návrh
na vklad povolený,
č. 214/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová), návrh
na vklad povolený,
č. 221/2020 – splnené – 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., dielo zrealizované,
č. 224/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová), návrh
na vklad povolený, súvisí s uznesením č. 213/2020,
č. 225/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Hajdúchová), návrh
na vklad povolený, súvisí s uznesením č. 214/2020,
č. 230/2020 - splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Zahradník), návrh na
vklad povolený,
č. 231/2020 - splnené – nadobudnutie pozemku do vlastníctva obce od
p. Zahradníka, návrh na vklad povolený,
č. 232/2020 – splnené – zriadenie vecného bremena v prospech obce na
pozemku p. Zahradníka, návrh na vklad povolený,
č. 236/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(p. Záthurecký s manželkou), uznesenie zrušené,
č. 240/2020 – plní sa - Dodatok č.1 k zmluve o dielo – IBV Na Záhumní III.
a IV. etapa (prístupová komunikácia a inžinierske
siete) medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou
COLAS Slovakia, a.s., dielo sa realizuje,
č. 241/2020 – splnené - Dodatok č.1 k zmluve o dielo – 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.,
Dodatok č.1 k zmluve o dielo podpísaný, dielo
zrealizované,
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Uznesenie č. 249/2020 – splnené – stanovenie komisií za účelom vykonania
inventarizácie majetku a záväzkov obce Plavecký
Mikuláš ku dňu 31.12.2020
Uznesenie č. 253/2020 - splnené - odpredaj obecného pozemku (p. Zahradík), súvisí
s uznesením č. 230/2020, návrh na vklad povolený,
Uznesenie č. 256/2020 – splnené – predaj pozemkov priamym predajom – zámer prevodu
vlastníctva obce,
Uznesenie č. 257/2020 – splnené – zvýšenie platu starostovi o 15 % od 01.01.2021,
Uznesenie č. 261/2020 – plní sa - Dodatok č.2 k zmluve o dielo – IBV Na Záhumní III.
a IV. etapa (prístupová komunikácia a inžinierske
siete) medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou
COLAS Slovakia, a.s., dielo sa realizuje,
Uznesenie č. 262/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Jurík),
Uznesenie č. 263/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Jurík),
Uznesenie č. 264/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Jurík),
Uznesenie č. 265/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku (p. Jurík),
Uznesenie č. 266/2020 – splnené – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020,
Uznesenie č. 267/2020 – splnené – použitie rezervného fondu
Uznesenie č. 268/2020 – splnené – rozpočet na rok 2021
Uznesenie č. 269/2020 – splnené – rozpočet na roky 2022-2023
Uznesenie č.270/2020 – splnené – návrh VZN č.5/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
Uznesenie č. 271/2020 – splnené – návrh VZN č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Plavecký Mikuláš,
Uznesenie č. 272/2020 – splnené – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Plavecký
Mikuláš za školský rok 2019/2020,
Uznesenie č. 273/2020 – splnené – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Plavecký
Mikuláš č.297, 906 35 Plavecký Mikuláš za školský
rok 2019/2020,
Uznesenie č. 274/2020 – splnené – zrušenie uznesenia č.236/2020, prevod nehnuteľnosti
pozemok č. 5827,
Uznesenie č. 275/2020 – plní sa - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(p. Bátora, p. Reicherová),
Uznesenie č. 276/2020 – splnené - odpredaj obecného pozemku – priamy predaj
(p. Ftáčnik s manželkou), návrh na vklad povolený,
Uznesenie č. 277/2020 – splnené – správa o činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2020,

Uznesenie č. 280 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.
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Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti o odpredaj obecných pozemkov, ktoré si boli aj
osobne pozrieť a žiadosti prijali bez pripomienok.

Uznesenie č. 281 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku podľa
geometrického plánu č. 35936304-103/2020, vyhotoveného fi. GEODET MALACKY s.r.o., 901 01
Malacky, Záhorácka č. 5478/15B, IČO 35936304 zo dňa 30.11.2020, úradne overeného
katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1531/2020 dňa 04.12.2020 a to
novovytvorenú parc. č. 213/4 o výmere 99 m2 p. Petrovi Juríkovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 81,
906 35 Plavecký Mikuláš, ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 213 vo
vlastníctve obce na LV č. 584, 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. 212 záhrada (vlastník Jurík Peter) a parcelou č. 2/1 zastavaná plocha a nádvorie (vlastník Obec
Plavecký Mikuláš). Pozemok je pre obec Plavecký Mikuláš inak nepoužiteľný. Cena za 1 m2 sa
schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur).
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 282 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku podľa
geometrického plánu č. 35936304-103/2020, vyhotoveného fi. GEODET MALACKY s.r.o., 901 01
Malacky, Záhorácka č. 5478/15B, IČO 35936304 zo dňa 30.11.2020, úradne overeného
katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1531/2020 dňa 04.12.2020 a to
diel č.1 o výmere 107 m2 p. Petrovi Juríkovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 81, 906 35 Plavecký
Mikuláš, ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 2/5 vo vlastníctve obce na LV č.
584, 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. 212 záhrada (vlastník Jurík Peter) a parcelou č. 213 ostatná plocha (vlastník Obec Plavecký
Mikuláš). Pozemok je pre obec Plavecký Mikuláš inak nepoužiteľný. Cena za 1 m2 sa schvaľuje vo
výške 5,00 € (slovom päť eur).
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Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 283 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku podľa
geometrického plánu č. 35936304-103/2020, vyhotoveného fi. GEODET MALACKY s.r.o., 901 01
Malacky, Záhorácka č. 5478/15B, IČO 35936304 zo dňa 30.11.2020, úradne overeného
katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1531/2020 dňa 04.12.2020 a to
diel č.7 o výmere 7 m2 p. Petrovi Juríkovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 81, 906 35 Plavecký Mikuláš,
ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 2/1 vo vlastníctve obce na LV č. 584,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
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. 211 zastavaná plocha a nádvorie (vlastník Jurík Peter)a parcelou č. 2/1 zastavaná plocha
a nádvorie (vlastník Obec Plavecký Mikuláš). Pozemok je pre obec Plavecký Mikuláš inak
nepoužiteľný. Cena za 1 m2 sa schvaľuje vo výške 5,00 € (slovom päť eur).

Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 284 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odpredaj obecného pozemku podľa
geometrického plánu č. 35936304-103/2020, vyhotoveného fi. GEODET MALACKY s.r.o., 901 01
Malacky, Záhorácka č. 5478/15B, IČO 35936304 zo dňa 30.11.2020, úradne overeného
katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1531/2020 dňa 04.12.2020 a to
diel č.8 o výmere 52 m2 p. Petrovi Juríkovi, bytom Plavecký Mikuláš č. 81, 906 35 Plavecký Mikuláš,
ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 2/1 vo vlastníctve obce na LV č. 584,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
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 vedľa parcely č.
211 zastavaná plocha a nádvorie (vlastník Jurík Peter) a parcely č. 212 záhrada (vlastník Jurík
Peter). Pozemok je pre obec Plavecký Mikuláš inak nepoužiteľný. Cena za 1 m2 sa schvaľuje vo
výške 5,00 € (slovom päť eur).
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Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5/
Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o žiadosti o odpustenie nájomného.

Uznesenie č. 285/2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s odpustením nájomného spoločnosti First
Klass, s.r.o., Plavecký Mikuláš č. 171, IČO 51 314 631 na obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 na
základe žiadosti o odpustenie nájomného zo dňa 11.02.2021.
.

Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6/
Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva o začatí ďalšieho „Priameho predaja „
pozemkov – lokalita IBV Záhumnie III. a IV. etapa.

Uznesenie č. 286 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)
schvaľuje
zámer prevodu vlastníctva obce, ktorého predmetom budú nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané v
katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste
vlastníctva číslo 584 a 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 ,
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5819, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 705 m2 ,
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5820, druh pozemku Orná
pôda vo výmere 705 m2 ,
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, ako aj lehotu na podávanie cenových ponúk s nasledovnými podmienkami:
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1. Zámer obce Plavecký Mikuláš predať predmety prevodu, bude spolu s podmienkami tohto
priameho predaja zverejnený v termíne od 05.03.2021 do 03.06.2021 na úradnej tabuli,
webovej stránke obce a v regionálnej tlači.
2.

Cenové

ponuky

k

priamemu

predaju

musia

byť

doručené:

a) osobne do podateľne obecného úradu Obce Plavecký Mikuláš, so sídlom obecného
úradu Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš, v zalepenej obálke s uvedením
mena, priezviska a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho predaja s označením:
„Priamy predaj – lokalita IBV Záhumnie III. A IV. etapa „NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch
od 05.03.2021 do 03.06.2021.
b) písomne na adresu obecného úradu Obce Plavecký Mikuláš, so sídlom obecného úradu
Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš, v zalepenej obálke s uvedením mena,
priezviska a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho predaja s označením: „ Priamy
predaj – lokalita IBV Záhumnie III. A IV. etapa „NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od
05.03.2021 do 03.06.2021. Za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň doručenia
poštovej zásielky do podateľne obecného úradu.
3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak
je záujemca ženatý/vydatá, aj meno , priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela/manželky. Ak
je fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu
živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac.
- pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb,
ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo
zápisu.
b) označenie nehnuteľnosti - pozemku, t.j. predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh
pozemku, katastrálne územie a výmera.
c) navrhovanú kúpnu cenu za pozemok,
d) čestné vyhlásenie záujemcu
-

pri fyzickej osobe, že nie je vylúčenou osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 6 zákona
o majetku obcí. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa
vyžaduje aj od manželky/manžela,

-

pri právnickej osobe, že nie je vylúčenou osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 7 zákona
o majetku obcí.

e) vyhlásenie záujemcu, že v prípade ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného
pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva.
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4. Minimálna kúpna cena za pozemok je podľa znaleckého posudku za jeden m2 určená vo
výške 40,76 EUR (slovom štyridsať eur 76/100).
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je pre obec:
a) trvalý pobyt záujemcu v obci Plavecký Mikuláš,
b) najvýhodnejšia ponúknutá kúpna cena,
pričom obec si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ktorá podľa jej uváženia nebude pre obec
najvýhodnejšia a to aj bez uvedenia dôvodu.

Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7/
Poslancom Obecného zastupiteľstva bol prednesený koncept kroniky obce za rok 2020 . Poslanec
Ing. Radovan Ščepka chce doplniť mená aj ostatných vlastníkov plakiet za darovanie krvi.

Uznesenie č. 287 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje koncept kroniky obce Plavecký Mikuláš za
rok 2020 a súhlasí so zápisom do knihy Kroniky obce a tiež s vyplatením odmeny Ing. Jane Válkovej
v sume 300,-EUR (slovom tristo eur).
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva o žiadosti riaditeľky ZŠ o príspevku
na školské pomôcky pre žiakov.

Uznesenie č. 288 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje žiadosť riaditeľky Základnej školy
v Plaveckom Mikuláši o schválenie príspevku 40 € (slovom štyridsať eur) na žiaka na školské
pomôcky v školskom roku 2021/2022.
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Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9/
Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o podnete na vyhlásenie starého
mlyna v obci za národnú kultúrnu pamiatku. Poslanci sa zhodli na názore uskutočniť online
stretnutie s Doc. Ing. arch. Janou Gregorovou, PhD., Doc. PhDr. Magdalénou Kvasnicovou, PhD.
a Ing. Vladimírom Kohútom, na základe ktorého sa dohodne ďalší postup riešenia havarijného
stavu starého mlyna.

K bodu 10/
Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o žiadosti o výpožičke obecného
pozemku na dobu určitú do 31.12.2023. Poslanci žiadosť prijali bez pripomienok.

Uznesenie č. 289 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Mikuláš schvaľuje Zmluvu o výpožičke 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 „E“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom
5424/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 4794 m2 , (vypožičiavaná časť
216 m2),
vypožičiavateľovi Marek Dulanský a manželka Lýdia Dulanská bytom Plavecký Mikuláš 440, 906 35
Plavecký Mikuláš bezodplatne na dobu určitú do 31.12.2023 .

Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 11/
Starosta obce podal poslancom Obecného zastupiteľstva informáciu o stave obecného účtu.
Predniesol im požiadavku na stanovenie si priorít riešení, nakoľko obec má niekoľko úloh, ktoré si
vyžadujú rýchle riešenie ako je kolaudácia inžinierskych sietí komunikácie na IBV Záhumnie III. a IV.
etapa a komunikácie, ktorá nie je možná bez výstavby chodníkov. Ďalej je potrebné riešenie
odtokovej priekopy pri starej ceste na Záhumní ako aj oprava ostatných komunikácií v obci.
Poslanci spolu so starostom sa zhodli na vypracovaní projektu na zapojenie sa k výzve určenej na
zateplenie a opravu strechy na budove Základnej školy. Poslanec Ladislav Klíma sa zapojil
s pripomienkou o riešení vzhľadu budovy Dom smútku, na ktorej sa už dosť podpísal zub času.
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Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva Andrea Mrázová informovala poslancov Obecného
zastupiteľstva o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 a aj o zapojení obce do
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (skratka BRKO).
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marta Hlavatá

_________________________

Ing. Radovan Ščepka

_________________________

Zapisovateľka:
Andrea Mrázová

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 04.03.2021

Ing. Peter Válek
starosta obce
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