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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                    

dňa 07. marca 2022 o 18:00 hodine v budove Svadobky. 
 

Prítomní:  podľa  pripojenej  prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: 1.         Ladislav Klíma 

                                             

                                                                  

Program:     1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Žiadosť riaditeľky ZŠ o schválenie príspevku na školské pomôcky 

pre žiakov 

5.  Koncept kroniky obce za rok 2021 

6.  Zmluva o dielo -  Oprava strechy garáži pri zdravotnom stredisku 

Plavecký Mikuláš 

7. Správa o kontrolnej činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plavecký 

Mikuláš na I. polrok 2022 

9.  Bezdrôtový obecný rozhlas v časti obce Nový dvor a Železničná 

stanica 

10.     Koreňová čistiareň v obci Plavecký Mikuláš - prezentácia  

11. Rôzne 

12. Diskusia a záver   

 

 

               

Overovatelia: RNDr. Alena Nemcová 

   Mgr. art. Martin Hartiník 

                         

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. 
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     Program zasadnutia, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 
 

Uznesenie č.   338/2022 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: zo    6   prítomných poslancov 
                    za:   6    proti:  0  zdržal sa: 0 

 
 

 
Uznesenie č.   339/2022 
 
     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.č. 5814, z dôvodu 

plánovaných 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.313/2021 – plní sa – zmluva o dielo – vypracovanie projektovej dokumentácie 

- Rekonštrukcia fasády a strechy zateplením objektu 

Základnej školy Plavecký Mikuláš, medzi Obcou 
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Plavecký Mikuláš a Ing. Stanislavom Sýkorom, zmluva 

podpísaná 

Uznesenie č. 321/2021 – splnené – zámer nájmu obce Plavecký Mikuláš pre nájomcu 

Zubná ambulancia Plavecký Mikuláš s.r.o. 

Uznesenie č. 322/2021 – splnené – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

Uznesenie č.327/2021 – splnené – odpredaj obecného pozemku – priamy predaj            

(p. Kuníková), kúpna zmluva podpísaná, návrh na 

vklad povolený, 

Uznesenie č. 328/2021 – splnené – nájom obce Plavecký Mikuláš pre nájomcu Zubná 

ambulancia Plavecký Mikuláš s.r.o., 

Uznesenie č.335/2021 – splnené - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Plavecký Mikuláš na roky 2021 – 2027, 

Uznesenie č.336/2021 – splnené – voľba hlavného kontrolóra obce, 

Uznesenie č. 337/2021 – splnené – správa o činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2021 

 

 

 

Uznesenie č.   340 /2022 
 
     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 

 

O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Ľubomír Hajduk, ktorý sa zaujímal o odpredaj pozemku parc. č 
5814 od vlastníkov. Starosta obce ho informoval, že v súčasnosti prebehlo  dedičské konanie, kde 
boli stanovení noví dediči, pričom má dohodnuté stretnutie s jedným z nich. 
 

K bodu 4/ 

 
         Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou riaditeľky Základnej školy Plavecký Mikuláš 
o schválenie príspevku  na školské pomôcky pre žiakov. 
 

Uznesenie č.   341 /2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Žiadosť riaditeľky Základnej školy 

v Plaveckom Mikuláši o schválenie príspevku 50 € (slovom štyridsať eur) na žiaka na školské 

pomôcky v školskom roku 2021/2022.  

 

Hlasovanie: zo    6   prítomných poslancov 
                    za:   6    proti:  0  zdržal sa: 0 
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K bodu 5/ 

 
        Starosta obce informoval poslancov   Obecného zastupitelstva o koncepte kroniky obce za rok 

2021. 

 

Uznesenie č.   342 /2022 

 

    Obecné  zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje koncept kroniky obce Plavecký Mikuláš za 

rok 2021 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 6/ 

 
         Starosta obce  informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o výsledku verejného 

obstarávania na  dodanie stavebných prác  Oprava strechy garáži pri zdravotnom stredisku 

Plavecký Mikuláš, do ktorej zaslali ponuky dvaja uchádzači. Z ponúk uchádzačov ako 

najvýhodnejšia bola od Epirus s.r.o, Sološnica 447, 906 37 Sološnica. 

 

Uznesenie č. 343 /2022    

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo – Oprava strechy garáží pri 

zdravotnom stredisku Plavecký Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou Epirus s.r.o., 

Sološnica 447, 906 37 Sološnica v sume 7 260,60 € s DPH (slovom  sedemtisíc dvestošesťdesiat eur 

šesťdesiat centov.)                                                                

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

 

 

K bodu 7/ 

 
Starosta obce  vyzval hlavného kontrolóra Ing. Marcela Šeligu, aby poslancom Obecného 
zastupiteľstva podal Správu o kontrolnej činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2021. 
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Uznesenie č.   344 /2022 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti obce 

Plavecký Mikuláš za rok 2021. 

 

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

 

K bodu 8/ 

 
         Starosta obce  spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva sa oboznámili s Návrhom plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš na I. polrok 2022. 

K slovu sa prihlásil hlavný kontrolór Ing. Marcel Šeliga, ktorý informoval poslancov Obecného 

zastupiteľstva o možnosti ich návrhu na kontrolnú činnosť. 

   

Uznesenie č. 345 /2022    

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš na I. polrok 2022.  

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

 
 

K bodu 9/ 

 
         Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o doručení cenovej ponuky na 

dodanie a montáž zariadenia pre bezdrôtový obecný rozhlas v časti obce Nový dvor a Železničná 

stanica. Poslanci súhlasili s dobudovaním miestneho rozhlasu. 

 
        Starosta obce predniesol poslancom informáciu, že obci bola zaslaná ponuku na umiestnenie 
samoobslužných balíkoboxov, tzv. D-Boxov k vyzdvihnutí zásielky od akéhokoľvek kuriéra. 
Poslancom sa s ponukou prijal, a preto starosta obce bude kontaktovať spoločnosť o poskytnutí 
podrobnejších informácií. 
 
         O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Ľubomír Hajduk, ktorý predniesol ponuku prednášky 
„Kybernetické šikanovanie“ s detskou psychologičkou p. Tóthovou, ktorá by sa mohla uskutočniť 
dňa 25.03.2022 o 17,00 hod. Starostovi ako aj poslancom sa téma prednášky zapáčila a preto 
poslanec Ing. Ľubomír Hajduk zabezpečí ďalšie potrebné  informácie  a aj propagáciu prednášky. 
 

K bodu 10/ 

 
Na  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili hostia Ing. Pribila a Ing. Kriška, ktorí mali 

pripravenú prezentáciu ohľadom vybudovania a fungovania koreňovej čistiarne. 
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Po ukončení prezentácie sa starosta obce poďakoval pánom za náučnú prezentáciu. 
 

Poslanci Ing. Ľubomír Hajduk a Mgr. Martin Kovár sa vzdialili z rokovacej miestnosti. 
 

 

K bodu 11/ 
 
         Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o stretnutí ohľadom Zhotovenia 
územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Plavecký Mikuláš, 
ktoré sa uskutoční  14.03.2022 o 18,00 hodine. Na stretnutie je prizvaná aj  stavebná komisia.  
         O slovo sa prihlásila poslankyňa RNDr. Alena Nemcová, ktorá sa informovala o rozdelení 
pozemku  parc. č. 5843. Starosta obce jej potvrdil informáciu, že na katastri je pozemok už 
rozdelený a doplnil svoj nesúhlas s predajom pozemkov.  
         O slovo sa prihlásil aj poslanec Mgr. arch. Martin Hartiník, ktorý predniesol sťažnosť občanov 
na verejné osvetlenie v obci, ktoré svieti aj počas denného svetla. Starosta obce ho informoval, že 
daný problém už rieši. 
 

 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným   za účasť. 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:   

 

RNDr. Alena Nemcová    _________________________ 

 

Mgr. arch. Martin Hartiník          _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Andrea Mrázová    _________________________ 

      

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 08.03.2022 

 

 

        Ing. Peter Válek 

          starosta obce 


