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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                    

dňa 08.novembra 2021 o 18:00 hodine v budove Svadobky. 

 
Prítomní:  podľa  pripojenej  prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Mgr. Martin Kovár 

                                                                  

Program:    1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu. 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Zmena územného plánu. 

5. Zmluva o dielo Rekonštrukcia fasády a strechy zateplením objektu ZŠ 

Plavecký Mikuláš –  vypracovanie projektovej dokumentácie. 

6. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia IBV Záhumnie III. a IV. etapa. 

7. Zmluvy o dodávke plynu. 

8. Oprava miestnej komunikácie Plavecký Mikuláš – Malcová dolina - zmena ceny 

za dielo. 

9. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 – 2024. 

10. Inventarizácia obce na rok 2021 – stanovenie komisií. 

11. Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa.  

12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Plavecký Mikuláš za šk. rok 2020/2021. 

13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Plavecký Mikuláš za šk. rok 2020/2021 

14. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Zubná ambulancia Plavecký Mikuláš, 

s.r.o. 

15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš. 

16. Rekonštrukcia domu smútku. 

  17. ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš.    

  18. IBV Záhumnie III. a IV. etapa.  

  19. Oprava strechy garáží pri zdravotnom stredisku.  

  20. Rôzne. 

  21. Diskusia a záver.               

Overovatelia: RNDr. Alena Nemcová 

   Ing. Radovan Ščepka 

                         

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

Uznesenie č.   310/2021 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo    6  prítomných poslancov 
                    za:   6  proti:  0  zdržal sa: 0       
                                                                                             
 

Uznesenie č.   311/2021 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice a 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  
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       inžinierskych sietí, (p. Taraba - návrh na vklad povolený), 

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 ENVIROPROJEKT SK, 

s.r.o., 

Uznesenie č. 293/2021 – splnené – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (p.  

Slanina s manželkou), uznesenie zrušené 

Uznesenie č. 294/2021 – splnené – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj (p.  

Nemcová), kúpna zmluva, návrh na vklad povolený 

Uznesenie č. 308/2021 – splnené – zrušenie uznesenia č. 293/2021 odpredaj 

obecného  

pozemku – priamy predaj (p. Slanina s manželkou),  

Uznesenie č. 309/2021 – plní sa – zmluva o dielo – Oprava miestnej komunikácie  

Plavecký Mikuláš – Malcova dolina, medzi Obcou Plavecký   

Mikuláš a firmou COLAS Slovakia, a.s. 

 

 

Uznesenie č.   312/2021 
 
     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 

        

K bodu 4/ 

 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil pán František Didek z firmy Alex s.r.o. Prešov, 
Tomášikova č.58, 080 01 Prešov, IČO 317 249 90, so žiadosťou o zmenu územného plánu v časti 
Dolná obora v Plaveckom Mikuláši. V danej lokalite vlastní firma Alex s.r.o. pozemky a chce tam 
postaviť halu na uskladnenie plodín. S výstavbou firma Alex s.r.o už začala. Stavebný úrad Plavecký 
Mikuláš stavbu pozastavil, nakoľko nebolo spoločnosti Alex s.r.o. vydané stavebné povolenie (ide 
o čiernu stavbu). Pán Didek v žiadosti uviedol, že náklady so zmenou územného plánu v danej 
lokalite by obci zaplatila firma Alex s.r.o.  
Poslanci diskutovali o zmene územného plánu, riešili, či robiť len čiastočnú zmenu územného 
plánu alebo meniť celý územný plán. Starosta ich informoval, že zisťoval ako prebiehajú zmeny 
územného plánu. Ak sa bude riešiť len čiastočná zmena územného plánu musí to prejsť takým 
istým procesom ako celková zmena územného plánu. 
Pán poslanec Klíma a Ing. Hajduk boli za čiastočnú zmenu územného plánu nakoľko ak by chceli 
meniť celý územný plán, by to bol dlhší proces, keďže by bolo potrebné zapojiť do zmien aj 
občanov a museli by sa komplexnejšie pozrieť na to čo by bolo vhodné pre obec. Starostu poverili 
zistiť, či je možné momentálne spraviť len čiastočnú zmenu územného plánu a v ďalšom roku, ak 
by sa poslanci rozhodli, či by bolo možné opäť robiť zmenu územného plánu.  



 4 

Poslankyňa Mgr. Hlavatá navrhovala pracovnú poradu ohľadom územného plánu. Na pracovnej 
porade sa poslanci so starostom nakoniec dohodli. 
 
Starosta navrhol poslancom plány na rozšírenie obce. Povedal im o pozemku par. číslo 5342/76 za 
obcou pred lokalitou Nový dvor. Pozemok sa nachádza pri hlavnej ceste v rozlohe približne 4,5 ha. 
Stretol sa aj s majiteľkou pozemku. Cena za pozemok by bola vo výške cez 200 000 €. V danej 
lokalite by mohlo byť približne 50 stavebných pozemkov. Poslancom pánovi Ladislavovi Klímovi 
a Ing. Ľubomírovi Hajdukovi sa návrh rozširovania obce mimo intravilánu obce nepozdával. Ďalej 
starosta navrhol rozšírenie obce v časti pod Korlátkou (približne 20 stavebných pozemkov) alebo za 
existujúcou IBV na Záhumní (približne 20 stavebných pozemkov). Poslanci sa k daným rozšíreniam 
nevyjadrili.  
 

K bodu 5/ 
 
     Starosta informoval o verejnom obstarávaní na vypracovanie projektov na dielo Rekonštrukcia 
fasády a strechy zateplením objektu Základnej školy Plavecký Mikuláš. Najvýhodnejšiu ponuku 
ponúkol Ing. Stanislav Sýkora v sume 7 900 € s DPH.  Poslanci s ponukou súhlasili 
 

Uznesenie č. 313 /2021      

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo – Rekonštrukcia fasády 

a strechy zateplením objektu Základnej školy Plavecký Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš 

a Ing. Stanislavom Sýkorom, Plavecký Mikuláš 292, 906 35 Plavecký Mikuláš v sume 7 900,00 € 

s DPH (slovom  sedemtisíc deväťsto  eur.)                                                                

 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa:0 
 

K bodu 6/ 

 
Starosta oboznámil poslancov o dvoch zmluvách s SPP-distribúcia, a.s.. Zmluva o údržbe a 
opravách plynárenského zariadenia, ktorá bola podpísaná a Zmluva o nájme plynárenskeho 
zariadenia súvisiace s lokalitou IBV Záhumnie III. a IV. etapa, ktorú dal na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. 
 

Uznesenie č. 314 /2021      

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia 

NZ1€ 19/2021/RZC medzi Obcou Plavecký Mikuláš a SPP – distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 

11 Bratislava v sume ročne 1 euro (slovom jedno euro).  

 
 
Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 7/ 

 
Starosta informoval poslancov o dodávkach plynu pre obecné budovy. Spoločnosť Cyeb s.r.o., 
ktorá obci dodávala plyn od decembra 2020 ukončila činnosť k 30.9.2021. Od 01.10.2021 prešla 
dodávka plynu obce do spoločnosti SPP, a.s. ako dodávateľ poslednej inštancie. Dodávka poslednej 
inštancie trvá maximálne 3 mesiace, počas októbra prišli preddavky na plyn za obecné budovy 
navýšené 3,5 násobne vyššie. Od 01.11.2021 uzatvorila obec zmluvy s SPP, a.s. na základe ktorých 
by sa ceny za dodávku plynu znížili. Poslanci so zmluvami súhlasili. 
 
 

Uznesenie č. 315 /2021      

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvy o dodávke plynu medzi Obcou 

Plavecký Mikuláš a SPP, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, pre nasledovné budovy 

v majetku obce: 

a) Obec Plavecký Mikuláš –predajňa, súpisné číslo 58 

b) Obec Plavecký Mikuláš –svadobka, súpisné číslo 171 

c) Obec Plavecký Mikuláš –zdravotné stredisko, súpisné číslo 294 

d) Obec Plavecký Mikuláš –základná škola, súpisné číslo 297 

e) Obec Plavecký Mikuláš –základná škola-jedáleň, súpisné číslo 297 

f) Obecný úrad, súpisné číslo 307 

na obdobie od 01.11.2021 do 31.12.2022 v sume 63 €/MWh bez DPH (slovom šesťdesiattri 
eur),suma nezahŕňa distribučné a regulované poplatky. 
 
 
Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6   proti:0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 8/ 

 
Starosta informoval poslancov o dokončení opráv na komunikácii v Malcovej doline. Nakoľko bolo 
potrebné väčšie množstvo materiálu, bola cena za dielo vyššia. Poslanci s navýšením ceny súhlasili. 
 

Uznesenie č. 316 /2021      

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu ceny za dielo – Oprava miestnej 

komunikácie Plavecký Mikuláš – Malcová dolina medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou COLAS 

Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava v sume 12 929,64  € s DPH (slovom  dvanásťtisíc 

deväťstodvadsaťdeväť eur šesťdesiatštyri centov.), a to z dôvodu navýšenia potreby materiálu – 

(asfaltového betónu) na vyrovnanie povrchu opravovanej komunikácie.                                                               

 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 9/ 

 
Poslanci diskutovali o rozpočte obce na ďalšie roky. Účtovníčka obce ich informovala aké boli 
náklady a príjmy v tomto roku a aké sú predpokladané bežné náklady a príjmy v roku 2022.  
 
Starosta informoval o vypracovaní rozpočtu na cestu na Záhumní od trafostanice po tri bytovky, 
ktorá by bola v hodnote 90 000 €, zároveň informoval poslancov, že podal žiadosť o predčasné 
užívanie stavby (komunikácia IBV Záhumnie III. a IV. etapa), ktorej ak nebude vyhovené bude 
potrebné vybudovať chodník, ktorého hodnota bude približne 40 000 € (cena zo začiatku roka 
2021). Bez chodníka nie je možné skolaudovať komunikáciu a bude možné kolaudovať rodinné 
domy v tejto lokalite.  
Ďalej starosta informoval, že v prípade odkúpenia parcely č. 5814 od SPF bude potrebné 
dobudovať komunikáciu medzi novou IBV a trafostanicou pri starej komunikácii Záhumnia. 
Predpokladaná cena komunikácie by mala byť 50000 € a prepoj vodovodu cez túto parcelu v 
približnej výške 10 000 €.  

 

K bodu 10/ 

 
Účtovníčka obce predložila poslancom rozdelenie inventarizačných komisií. Členom komisií dala 
podpísať menovacie dekréty. Poslanci s rozdelením súhlasili. 
 

Uznesenie č. 317/2021      

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje stanovenie komisií za účelom vykonania 
inventarizácie majetku a záväzkov obce Plavecký Mikuláš ku dňu 31.12.2021.  
 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa:0 
 

K bodu 11/ 
 
Starosta s poslancami sa dohodli, že ponúknu parcelu č. 5807 na predaj. Starosta zverejní zámer 
prevodu vlastníctva. 
 

Uznesenie č.   318 /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 je nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná v katastri 
nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste 
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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 „predmet 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: 
 

1. Zámer obce Plavecký Mikuláš predať predmet prevodu, bude spolu s podmienkami tohto 
priameho predaja zverejnený v termíne od 09.11.2021 do 06.12.2021 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 09.11.2021 do 06.12.2021. 
 
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 
09.11.2021 do 06.12.2021. 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, 
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- 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. 
 

4. Minimálna kúpna cena za pozemok je podľa znaleckého posudku za jeden m2 určená vo 
výške 44,97 EUR (slovom štyridsaťštyri eur 97/100).  
 

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 12 a 13/ 

 
Starosta predložil poslancom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
ZŠ Plavecký Mikuláš za šk.rok 2020/2021 a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti MŠ Plavecký Mikuláš za šk.rok 2020/2021. Poslanci so správami súhlasili.  
Poslanci sa zaujímali o podmienkach učiteliek v materskej a základnej škole, o prístupe rodičov 
k zariadeniam, komunikácii medzi riaditeľkami základnej a materskej školy, zvyšovaní počtu detí 
v základnej škole.  
 

Uznesenie č.   319  /2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Plavecký Mikuláš za školský rok 2020/2021. 

 

Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č.   320  /2021 

 

    Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Plavecký Mikuláš č. 297, 906 35 za školský rok 

2020/2021. 
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Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 

K bodu 14/ 
 

Starosta informoval poslancov o zámere pani MUDr. Veselej prejsť na spoločnosť s.r.o.. Poslanci so 

zámerom a výškou nájomného súhlasili. 

 

Uznesenie č.   321  /2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zámer nájmu firme Zubná ambulancia 

Plavecký Mikuláš s.r.o., so sídlom Plavecký Mikuláš 433, 906 35 Plavecký Mikuláš, IČO 54 131 570, 

podľa ust. § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na obdobie do 31.12.2026 za nájomné vo výške 51,60 € s DPH (slovom  päťdesiatjeden eur 

šesťdesiat centov) mesačne (bez služieb spojených s prenájmom), pre nájomcu Zubná ambulancia 

Plavecký Mikuláš s.r.o., so sídlom Plavecký Mikuláš 433, 906 35 Plavecký Mikuláš, IČO 54 131 570. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení zubnej starostlivosti pre obyvateľov obce 

Plavecký Mikuláš. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 
                    za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 
 

K bodu 15/ 
 
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o konci funkčného obdobia hlavného kontrolóra. 
Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom obce, je 
s ním uzavretá pracovná zmluva pre výkon kontrolnej činnosti (kontrola hospodárnosti 
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov 
a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania VZN a pod.) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na 
zasadnutiach OZ s hlasom poradným a je oprávnený nahliadať do dokladov. Na dnešnom zasadnutí 
je preto potrebné vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra obce a určiť podmienky pre novú 
voľbu. 
 

Uznesenie č.   322  /2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši: 

a) určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš na 0,5 hodiny denne 

b) schvaľuje podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš 

podľa prílohy č.1 

c) vyhlasuje v zmysle § 18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného 

kontrolóra obce Plavecký Mikuláš, ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2021 o 18:00 hodine na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši 

d) poveruje starostu obce Plavecký Mikuláš, aby podmienky na obsadenie funkcie hlavného 

kontrolóra zverejnil na úradnej tabuli obce Plavecký Mikuláš, na webovej stránke obce 



 10 

Plavecký Mikuláš, hlásením v miestnom rozhlase a taktiež o tejto skutočnosti informoval 

občanov  v susedných obciach Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Peter, Prievaly 

v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov najmenej na 40 dní pred dňom konania voľby. 

 

Hlasovanie: zo 6  prítomných poslancov 
                    za: 6   proti:0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 16/ 
 
Starosta oboznámil poslancov o vypracovaní vizualizácií Domu smútku. Pán Ing. Stanislav Sýkora 
vypracoval tri vizualizácie, poslanci si vybrali jednu možnosť a pán Ing. Sýkora vypracuje k danej 
alternatíve plány a rozpočet. 
 

K bodu 17/ 
 
Starosta informoval poslancov o stretnutí ZMOSu, na ktorý bol delegovaný Klubom starostov 
Malacky, ktorého sa zúčastnil a rozprávalo sa aj o dotáciách z Environmentálneho fondu, kde sa 
sťažovali viaceré obce v rámci celého Slovenska. 
Starosta oboznámi poslancov o podaní žiadosti na Environmentálny fond na dotáciu na rok 2022 
v sume 500 000 € na vybudovanie stoky kanalizácie (celé Záhumnie, okrem IBV III. a IV. etapa 
a časť hlavnej ulice) 
Oboznámil poslancov o pripojovaní domácností ku kanalizácii. Informoval ich že pripojovanie bude 
stáť na Záhumní približne 50 000€ ide o neriadené pretláčanie pod komunikáciou s materiálom. 
 

K bodu 18/ 
 
Starosta informoval OZ o priebehu kolaudácií plynovodu a vodovodu na IBV Záhumní III. a VI. 
etape.  
 

K bodu 19/ 
 
Poslanec p. Ladislav Klíma zistí do ďalšieho zastupiteľstva cenu montovaných garáží a zistí koľko by 
stála oprava s ponechaním pôvodného krovu.  
 
Starosta informoval poslancov o probléme vytápania rodinného domu č.241 p. Petra Kovára pri 
búrkach na ulici Tehelňa. Poslanci súhlasili s odstránením, poslanec p. Klíma navrhol riešenie 
osadenia žľabu cez komunikáciu a starosta ho požiadal, aby žľab cez komunikáciu osadil. 
 

K bodu 20/ 

 
Poslanec Ladislav Klíma upozornil, že by bolo potrebné v obci porobiť menšie opravy – lavičky na 
námestí, cintoríne, schody do Minimarketu. Navrhol, že by bolo dobré porozmýšľať nad vzhľadom 
cintorína, nakoľko okolo hrobov je ťažké kosenie, navrhol okolie hrbov vysypať štrkom. 
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RNDr. Alena Nemcová upozornila na problémy s vypúšťaním a vývozom žúmp z domácností. 
S poslancami sa dohodli, že daná situácia sa musí začať riešiť.  
 
RNDr. Nemcová s kultúrnou komisiou by chceli pripraviť pre deti stretnutie s Mikulášom vonku na 
námestí pri kostole. Preto budú sledovať aktuálnu pandemickú situáciu. Starosta súhlasil. 
 
Ing. Radovan Ščepka upozornil na podnety od občanov na facebookovej stránke o vytváraní 
skládok a vypúšťaní žúmp. So starostom sa dohodlo, že situáciu budú riešiť.  
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným   za účasť. 
 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

RNDr. Alena Nemcová    _________________________ 

 

Ing. Radovan Ščepka        _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Lýdia Dulanská    _________________________ 

      

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 09.11.2021 

 

 

        Ing. Peter Válek 

          starosta obce 


