Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,
dňa 02. mája 2022 o 18:00 hodine v budove Svadobky.
Prítomní:

podľa pripojenej prezenčnej listiny

Neprítomní:

Program:

0

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Zmluva o dielo- Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce
Plavecký Mikuláš

5.

Zmluvy o financovaní zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce
Plavecký Mikuláš

6.

Žiadosť o zrušenie predkupného práva a uplatnenie predkupného
práva na pozemku 5808

7.

Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa

8.

Zámenná zmluva obecného pozemku

9.

Nájomná zmluva na umiestnenie SmartBoxu Direct4me

10.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1 o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas a lebo na
určitom mieste na území obce Plavecký Mikuláš

11.

Schválenie záverečného účtu obce k 31.12.2021

12.

Schválenie výročnej správy obce k 31.12.2021

13.

Schválenie nezávislého audítora z auditu účtovnej

závierky

k 31.12.2021
14.

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022

15.

Rôzne

16.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Mgr. Marta Hlavatá
Ladislav Klíma

Zapisovateľka:

Andrea Mrázová
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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 a zároveň ich oboznámil s programom, navrhol overovateľov
a zapisovateľku zápisnice.
Program zasadnutia bol doplnený na podnet Ladislava Klímu bod 15. Nájomná zmluva ŠK Záhorák.

Uznesenie č. 346/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

Nový program:

zdržal sa: 0

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Zmluva o dielo- Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce
Plavecký Mikuláš

5.

Zmluvy o financovaní zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce
Plavecký Mikuláš

6.

Žiadosť o zrušenie predkupného práva a uplatnenie predkupného
práva na pozemku 5808

7.

Odpredaj pozemkov IBV na Záhumní III. a IV. etapa

8.

Zámenná zmluva obecného pozemku

9.

Nájomná zmluva na umiestnenie SmartBoxu Direct4me

10.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1 o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas a lebo na
určitom mieste na území obce Plavecký Mikuláš

11.

Schválenie záverečného účtu obce k 31.12.2021

12.

Schválenie výročnej správy obce k 31.12.2021

13.

Schválenie nezávislého audítora z auditu účtovnej

závierky

k 31.12.2021
14.

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022

15.

Nájomná zmluva ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

16.

Rôzne

17.

Diskusia a záver
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Uznesenie č. 347/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje doplnenie programu zasadnutia.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

Overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.

Uznesenie č. 348/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
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. 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 – splnené – zmluva o dielo – vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia fasády a strechy zateplením objektu Základnej
školy Plavecký Mikuláš, medzi Obcou Plavecký Mikuláš a Ing.
Stanislavom Sýkorom, dielo odovzdané, faktúra uhradená,
Uznesenie č.341/2022 – splnené – Žiadosť riaditeľky Základnej školy v Plaveckom Mikuláši
o schválenie príspevku na školské pomôcky v školskom roku
2021/2022,
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Uznesenie č.342/2022 – plní sa - koncept kroniky obce za rok 2021, zápis do kroniky a vyplatenie
odmeny za spracovanie,
Uznesenie č. 343/2022 – splnené – Oprava strechy garáží pri zdravotnom stredisku Plavecký
Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou Epirus, s.r.o.,
dielo odovzdané, faktúra uhradená,
Uznesenie č. 344/2022 – splnené – Správa o kontrolnej činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok
2021,
Uznesenie č. 345/2022 – splnené – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Plavecký Mikuláš na I. polrok 2022,

Uznesenie č. 349/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6/
Starosta obce požiadal poslancov o pristúpenie k bodu 6. programu, nakoľko obecného
zasadnutia zastupiteľstva sa zúčastnil vlastník pozemku parcela č. 5808 p. Martin Ftáčnik, ktorý
chce osobne odprezentovať svoju žiadosť o zrušenia predkupného práva. Starosta obce vyslovil svoj
názor, že nesúhlasí so zrušením predkupného práva a udelil slovo hosťovi Martinovi Ftáčnikovi.
Pán Ftáčnik sa ujal slova a informoval obecné zastupiteľstvo o skutočnosti, že banky nie sú ochotné
financovať nehnuteľnosti, ktoré sú zaťažené. Možní záujemcovia o RD a pozemok skôr nemajú
záujem o kúpu s podmienkou prihlásenia sa na trvalý pobyt v obci Plavecký Mikuláš. Momentálne
má záujemcu, ktorý si chce dať v našej obci trvalý pobyt, čo vie garantovať aj finančnou
zábezpekou.

Uznesenie č. 350 /2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí so zrušením predkupného práva v prípade
prevodu nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom
Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2269, okres Malacky, obec Plavecký
Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“ katastra
nehnuteľností s parcelným číslom 5808/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
577 m2 a pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5808/2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 130 m2 (ďalej aj ako „predmety prevodu“)
z predávajúceho Martin Ftáčnik, trvale bytom Kostolište 338, 900 62 Kostolište a manželka Mgr.
Silvia Ftáčniková, trvale bytom Školské námestie 397/11, 906 38 Rohožník na kupujúceho.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 351 /2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí s neuplatnením predkupného práva
v prípade prevodu nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom
Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 2269, okres Malacky,
obec Plavecký Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš, ako pozemok parcela registra „C“
katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5808/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 577 m2 a pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5808/2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 130 m2 (ďalej aj ako „predmety prevodu“)
z predávajúceho Martin Ftáčnik, trvale bytom Kostolište 338, 900 62 Kostolište a manželka Mgr.
Silvia Ftáčniková, trvale bytom Školské námestie 397/11, 906 38 Rohožník na kupujúceho.

Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstvo o zmenách a doplnkoch č. 2
Územného plánu obce Plavecký Mikuláš. Poslankyňa Mgr. Marta Hlavatá navrhla poslancom a
starostovi obce uskutočniť pracovné stretnutie ohľadom zmien a doplnkov k Územnému plánu
obce Plavecký Mikuláš.

Uznesenie č. 352/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o dielo – Zmeny a doplnky č.2
Územného plánu obce Plavecký Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš a Ing. arch. Ronie
Vámošom, Mierová 32, 821 05 Bratislava v sume 5 000,00 € s DPH (slovom päťtisíc eur.)
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla riaditeľka Materskej školy p. Lýdia Bartošová, ktorá
predniesla poslancom svoje zámery s priestorom okolia budovy Základnej školy. Zapojila sa do
výzvy na získanie dotácie na vybudovanie dopravného ihriska v areáli Základnej a Materskej školy
a taktiež výsadbu ovocného sadu. Tieto žiadosti boli úspešné. Riaditeľka MŠ prišla s návrhom
o zapojení sa do výzvy, ktorú ponúka Ministerstvo školstva pre MŠ. Z tejto výzvy by bolo možné
použiť finančné prostriedky na opravu alebo rekonštrukciu budovy alebo oplotenie areálu ako aj
nákup tabúľ na kreslenie pre deti na školskom dvore. Poslancom obecného zastupiteľstva sa jej
návrh pozdával. Starosta obce informoval poslancov o spracovanom projekte stavby na
rekonštukciu fasády a strechy zateplením objektu ZŠ Plavecký Mikuláš. Projekt vypracoval Ing.
Stanislav Sýkora, kde uviedol sumu celkových nákladov na 469 048,74 EUR.
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K bodu 5/
Starosta obce informoval poslancov o zmluvách k financovaniu zmien a doplnkov č.2 Územného
plánu obce Plavecký Mikuláš.

Uznesenie č. 353/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o financovaní zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Plavecký Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš a firmou ALEX s.r.o Prešov,
Tomášikova 58, 080 01 Prešov v sume 2 500,00 € (slovom dvetisícpäťsto eur.)
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 354/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Zmluvu o financovaní zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Plavecký Mikuláš medzi Obcou Plavecký Mikuláš a MVDr. Drahoslavou
Klasovou, Cementárska 11, 900 31 Stupava v sume 2 500,00 € (slovom dvetisícpäťsto eur.)
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva o začatí ďalšieho „Priameho predaja „
pozemkov – lokalita IBV Záhumnie III. a IV. etapa.

Uznesenie č. 355/2022

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 2161, okres Malacky, obec Plavecký Mikuláš, katastrálne územie Plavecký Mikuláš,
ako :
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5843/1, druh pozemku
Orná pôda vo výmere 734 m2 ,
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pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5843/2, druh pozemku
Orná pôda vo výmere 734 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:
1. Zámer obce Plavecký Mikuláš predať predmety prevodu, bude spolu s podmienkami tohto
priameho predaja zverejnený v termíne od 03.05.2022 do 20.06.2022 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 03.05.2022 do 20.06.2022.
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
03.05.2022 do 20.06.2022. 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.
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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 49,38 EUR (slovom štyridsaťdeväť eur 38/100).
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 7 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 1 ( Ing. Ľubomír Hajduk)

K bodu 8/
Starosta obce informoval poslancov o zámene časti pozemkov obci Plavecký Mikuláš.

Uznesenie č. 356/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši predbežne schvaľuje zámenu časti obecného
pozemku, podľa geometrického plánu č. 35/2022, vyhotoveného Ing. Rastislav Holič , GeoTime,
Miloslava Bibzu 5043/8, 905 01 Senica, overeného pod číslom G1- 363/2022 ,z C-KN parc. č. 704/3
ostatná plocha, výmera 1586 m2 vo vlastníctve Obec Plavecký Mikuláš a to diel č. 2 o výmere 40
m2 v prospech Krejča Igor Ing. a manželka Krejčová Janka rod. Haľková Mgr., bytom Cesta
mládeže 2883/32 , 901 01 Malacky,
za časť pozemku z C-KN parc. č. 700/83 – ostatná plocha , výmera 710 m2 vo vlastníctve Krejča
Igor Ing. a manželka Krejčová Janka rod. Haľková Mgr., podľa geometrického plánu č. 35/2022,
vyhotoveného Ing. Rastislav Holič , GeoTime, Miloslava Bibzu 5043/8, 905 01 Senica, overeného
pod číslom G1- 363/2022 a to diel č 1 o výmere 40 m2, ktorý nadobudne Obec Plavecký Mikuláš.
Cena zamieňaného pozemku diel č 2 je stanovená 15,-€ za 1 m2 , čo predstavuje celkovú cenu
600,-€. Cena zamieňaného pozemku diel č 1 je stanovená 15,-€ za 1 m2 , čo predstavuje celkovú
cenu 600,-€.
Zámena pozemkov bude zrealizovaná bezodplatne.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

8

K bodu 9/
Starosta obce informoval poslancov o zámere nájmu firme POWER MODE s.r.o. na umiestnenie
SmartBoxu Direct4me v obci Plavecký Mikuláš, miesto umiestnenia je pri autobusovej zástavke
smer na Malacky, miesto je monitorované obecnými kamerami.

Uznesenie č. 357/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zámer nájmu firme POWER MODE s.r.o., so
sídlom Láb 619, 900 67 Láb, IČO 00309796, podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za nájomné vo výške 14,40 € s DPH
(slovom štrnásť eur štyridsať centov) ročne, pre nájomcu POWER MODE s.r.o., so sídlom Láb 619,
900 67 Láb, IČO 00309796. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zlepšení dostupnosti tovarov
pri online nákupe pre obyvateľov obce Plavecký Mikuláš.
Z rokovacej miestnosti sa vzdialil poslanec Ing. Radovan Ščepka.

Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10/
Starosta obce požiadal poslanca Mgr. Martina Hartiníka o informácie týkajúce sa Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Plavecký Mikuláš. Dodal, že by
bolo vhodné doplniť aj v obci informačné tabule o Dobe odpočinku. Do debaty sa zapojil aj Mgr.
Martin Kovár, ktorý navrhoval zmenu v VZN č. 1/2022 čl. V v inom znení. Menovaný poslanec
poskytol ostatným poslancom aj informácie z praxe, ako to riešia v iných obciam a mestách. S
navrhovanou zmenou súhlasili aj ostatní poslanci.

Uznesenie č. 358/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši neschvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas
alebo na určitom mieste na území obce Plavecký Mikuláš – tak ako bol zverejnený návrh tohto
Všeobecne záväzného nariadenia obce.
Z rokovacej miestnosti sa vzdialil poslanec Ing. Ľubomír Hajduk.
Hlasovanie:

zo 6 prítomných poslancov
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0
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K bodu 11/
Poslanci boli oboznámení o stave Záverečného účtu obce Plavecký Mikuláš za rok 2021 ako aj
o prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2021.

Uznesenie č. 359/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš za
rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 360/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zostatok finančných prostriedkov vo výške
172 735,66 € na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 12/
Poslanci boli oboznámení s Výročnou správou obce Plavecký Mikuláš.

Uznesenie č. 361/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš
k 31.12.2021.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 13/
Starosta obce podal poslancom správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Plavecký Mikuláš k 31.12.2021.
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Uznesenie č. 362/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2021.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 14/
Starosta obce predniesol poslancom návrh zmeny rozpočtu na rok 2022.

Uznesenie č. 363/2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2022 – povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b) a c) zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Rozpočtové opatrenie č. 1
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Výdavky spolu

486 430 €
40 000 €
0
526 430 €
479 430 €
47 000 €
526 430 €

1.zmena rozpočtu
2022
6 000 €
5 000 €
4 000 €
+ 15 000 €
6 000 €
9 000 €
+ 15 000 €

Príjmy
KZ 72c 311 000

Nadácia VW

2500

Príspevok na
rozšírenie územného
plánu
Územný plán RF
BVS a.s. – dotácia
pre MŠ
Výnos dane

5000

KZ 72j 321 000

KZ 46 454 001
KZ 72c 311 000
KZ 41

111 003

4000
500

Rozpočet po zmene

- získanie dotácie
z Nadácie VW pre
MŠ
- od firmy Alex a p.
Klasovej

492 430 €
45 000 €
4 000 €
541 430 €
485 430 €
56 000 €
541 430 €

- Použitie RF
- Získanie dotácie z
BVS

3000
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Výdavky
KZ 72c 633 006
KZ 72j 711 005
KZ 46 711 005
KZ 72c 633 006
KZ 41

642 002

Všeobecný materiál –
nadácia VW
Vypracovanie
územného plánu
BVS a.s. – dotácia
pre MŠ
BT na šport – ŠK
Záhorák

2500
5000
4000
500
3000

- nákup materiálu na
dopravné ihrisko
- Nákup materiálu stromčeky
- Navýšenie dotácie
pre ŠK Záhorák

K bodu 15/
Starosta obce vyzval poslanca Ladislava Klímu, aby podal informácie k zámeru ŠK Záhorák Plavecký
Mikuláš.

Uznesenie č. 364 /2022
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zámer nájmu ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš,
so sídlom Plavecký Mikuláš 352, 906 35 Plavecký Mikuláš, IČO 42268991, podľa ust. § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za
nájomné vo výške 1 € s DPH (slovom jedno euro) ročne, pre nájomcu ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš,
so sídlom Plavecký Mikuláš 352, 906 35 Plavecký Mikuláš, IČO 42268991. Dôvod hodný osobitného
zreteľa spočíva v podpore a rozvoji športu v obci Plavecký Mikuláš.
Hlasovanie:

zo 7 prítomných poslancov
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 16/
Starosta obce informoval poslancom o schválenom dopravnom značení na námestí sv. Floriána,
predložil poslancom zakreslenú situáciu, kde sa vytvorí zóna parkovania pre zásobovanie a zóna na
parkovanie na 1 hodinu. O slovo sa prihlásil poslanec Ladislav Klíma, ktorý sa vyjadril, že nie je
stotožnený s týmto návrhom parkovania, skôr by to riešil celkovým zákazom parkovania, nakoľko
je to námestie a ďalej sa vyjadril, že sa mu nepáči značenie parkovania povrchu zámkovej dlažby
farbou. Do debaty sa zapojil poslanec Mgr. Martin Kovár, ktorý ostatných poslancov informoval, že
dopravné značenie sa riešilo na podnet nespokojných spoluobčanov, ktorí obecný úrad vyzývali
k riešeniu nesprávneho parkovania návštevníkov obce počas víkendov, pretože veľakrát sa stávalo,
že im parkovali pred vjazdom do domu. Aj ostatní poslanci sa skôr priklonili k názoru, že dopravné
značenie nie je potrebné a požiadali starostu obce o zaslanie situácie dopravného značenia na
nám. Sv. Floriána emailom.
Poslanec Mgr. Martin Kovár sa vzdialil z rokovacej miestnosti.
Starosta obce ostatných poslancov informoval o zapojení sa do výzvy na opravu a údržbu okolia
pomníka repatriantov, kde bola oprava vyčíslená na sumu 34.000,- EUR, kde je 10 % spoluúčasť.
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Starosta obce informoval, že sa v obci rieši už pripojenie dvoch nových
Záhumnie, vjazd a výjazd na Záhumní.

kamier v lokalite

V lokalite Malcova dolina boli pridané dva stĺpy verejného osvetlenia.
Na obecný úrad bola doručená informácia, že bude prebiehať dedičské konanie
Slezákových mlyna, kde bude potrebné vypracovať znalecký posudok.

ohľadom

Starosta obce informoval poslancov o vykonaní revízie plynových kotlov a zariadení v obci, pri
ktorej bolo zistené, že kotol v byte patriaci Základnej škole bude nutné vymeniť z dôvodu zlého
technického stavu a vysokého veku.

Poslankyňa RNDr. Alena Nemcová za kultúrnu komisiu vyslovila žiadosť na nákup krojov pre
Mikulášskych mládencov, s čím poslanci aj starosta súhlasili.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marta Hlavatá
Ladislav Klíma
Zapisovateľka:
Andrea Mrázová

_________________________
_________________________

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 03.05.2022

Ing. Peter Válek
starosta obce
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