
SPRÁVA O ČINNOSŤI OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2022 

 

Vážení páni poslanci a poslankyne,  vážení spoluobčania, 

už sú to štyri roky, čo som nastúpil na funkciu starostu obce Plavecký Mikuláš a preto je čas zhodnotiť,  

čo sa stihlo spraviť v štvrtom roku funkčného obdobia v obci Plavecký Mikuláš. 

Do funkcie starostu som nastúpil spolu so siedmimi poslancami obecného zastupiteľstva, s ktorými 

som aj ukončil funkčné obdobie, stav k dnešnému dňu je zmenený o dve nové poslankyne, ktoré 

vystriedali dvoch poslancov.  

Na obecnom úrade naďalej pracuje p. Lýdia Dulanská (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, pokladňa, mzdy, 

majetok obce, správa hrobových miest), p. Andrea Mrázová (matrika, stavebná agenda, životné 

prostredie, odpady, evidencia obyvateľstva, podateľňa) a manuálni pracovníci p. Vlasta Dulanská a na 

polovičný úväzok p. Tibor Szi. Pán Stanislav Kovár je zamestnaný ako pracovník stojiska kontajnerov na 

dohodu o vykonaní práce. Z dôvodu zvýšenej výstavby v našej obci je v prípade potreby každý utorok 

prítomný na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši pracovník Spoločného stavebného úradu Rohožník 

Róbert  Mračko.  

Aj tento rok sme sa snažili zveľaďovať obec, či už z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom získaných 

dotácií, a zlepšovať kvalitu služieb občanom. Snahou obce je aj zlepšovať vybavenie školy a vytvárať 

tak príjemné a bezpečné prostredie pre deti našej základnej a materskej školy. 

V Materskej škole sa zrekonštruovala trieda prostredníctvom projektu Predškoláci II, do ktorého sa 

obec zapojila prostredníctvom riaditeľky Materskej školy, v rámci ktorého sa vymenila podlahová 

krytina a interiérový nábytok a vybavenie (stoly, stoličky, nábytkové zostavy). V sume dotácie 7.659,37 

Eur. Ďalej bola do Materskej školy zakúpená interaktívna tabuľa v sume 1.647,- Eur z prostriedkov 

z regionálneho úradu školskej správy. Dobudovali sa plastové dvere medzi herňou a sociálnym 

zariadením a dobudovali sa vetracie mriežky v sume 474,96 Eur. Ďalej bol do MŠ zakúpený notebook 

v hodnote 553,56 Eur. Materskú školu od januára navštevovalo 36 detí a teraz ju navštevuje 34 detí. 

V tomto roku bol do základnej školy dokúpený notebook v hodnote 464,- Eur, na ktorý riaditeľka 

Základnej školy získala poukaz 350,- Eur, doplatok 114,- Eur doplatila obec. V základnej škole, 

materskej škole a školskej jedálni boli doplnené žalúzie a sieťky proti hmyzu spolu v sume 583,84 Eur. 

Vzhľadom k tomu, že sa po dlhých rokoch v základnej škole navýšil počet detí na 25,  boli dokúpené 

školské lavice v počte 5 ks v sume 815,- Eur, ďalej do školskej jedálne boli dokúpené stoly 2ks a stoličky 

8ks v sume 607,20 Eur. Vybavenie do školskej jedálne (taniere, hrnčeky) v sume 256,94 Eur a mraznička 

v sume 360,20 Eur. Do šatne ZŠ bola dokúpená lavica v sume 134,90 Eur. 

V areáli Základnej školy boli sponzorsky (bezodplatne) zrekonštruované schody dvomi dobrovoľníkmi 

- rodičmi detí v Materskej škole. Materiál bol financovaný sponzorským príspevkom obci iných darcov 

600,- Eur a zvyšok 469,07 Eur doplatil obecný úrad, spolu materiál na rekonštrukciu schodov stál 

1.069,07 Eur. Tieto schody boli v žalostnom stave dlhé roky, ale vďaka obetavým  a štedrým občanom 

sa nám to podarilo dať do perfektného stavu. Pred vchodom do školy pribudli 2 vyvýšené záhony, ktoré 

daroval rodič dieťaťa v materskej škole, vysadené boli rôznymi kvetmi. Obec zakúpila dva okrasné 

stromy  japonské vrby. Za školou pribudli vyvýšené záhony 6 ks, kde si deti môžu sami dopestovať rôznu 



zeleninku, samozrejme pod pedagogickým dohľadom. V areáli základnej školy bolo vďaka nadácii 

Volkswagen a riaditeľky Materskej školy vybudované dopravné ihrisko v sume 2.497,55 Eur, v čom je 

zahrnuté namaľovanie dopravného ihriska na chodníkoch a nákup detských odrážadiel, bicyklov, 

kolobežiek, prilieb, detská formula.  

Ďalej sa prostredníctvom dotácie z BVS a riaditeľky MŠ vysadilo 14 ks stromov, 2ks viniča, oporné 

kolíky, sieťky proti ohryzu. Na výsadbe sa zúčastnili aj rodičia detí Mateskej školy. Celková suma bola 

501,45 Eur, z toho dotácia bola 500,- Eur. Riaditeľka Materskej školy získala sponzorský dar od firmy 

Alex , s.r.o. (p. Pascal) vo výške 400,- Eur na nákup športových potrieb v Decathlone. Nakúpili sa 

športové potreby ako futbalové brány, futbalové lopty, basketbalový koš - prenosný, basketbalové 

lopty, rozlišovacie vesty. Časť Parčíka v areáli základnej školy bol zrenovovaný výsadbou okrasných 

kvetín a kríkov, obsypané drobným riečnym štrkom v sume 286,30 Eur, na budúci rok sa dokončí aj 

ďalšia časť parčíka. 

Deti ZŠ a MŠ boli na výlete na Bratislavskom hrade, obec zaplatila autobus v sume 384,- Eur, ďalej boli 

na výlete v Smoleniciach, obec zaplatila autobus v sume 204,- Eur. 

V Materskej škole sme mali v 1. polroku 2022 dve učiteľky na 100% úväzok (p. Bartošová a p. Zajacová-

Kunšteková) a 2 učiteľky na 70 % úväzok (p. Horinková, p. Klímová). Od septembra 2022 máme 4 

učiteľky na 100 % úväzok. Ako riaditeľka MŠ naďalej pracuje p. Lýdia Bartošová a ako učiteľka p. Jana 

Horinková (od 31.8.2022 na dobu neurčitú). Do MŠ boli prijaté dve nové pedagogické zamestnankyne. 

Namiesto p. Emílie Klímovej, ktorá prestúpila do ŠKD, od 5.9.2022 pracuje v MŠ p. Lucia Valachovičová 

na dobu určitú (1 rok). Na zastupovanie p. Zajacovej-Kunštekovej, ktorá je od 12.7.2022 na materskej 

dovolenke, bola prijatá od 1.9.2022 p. Aneta Rechtorovičová. Od 1.8.2022 bola prijatá ako upratovačka 

do základnej školy p. Helena Kovárová na 50 % úväzok, nakoľko p. Bíliková je dlhodobo PN. V materskej 

škole ako upratovačka na 50 % úväzok naďalej pracuje p. Poláčková.  

V Základnej škole prišlo k zmene v ŠKD. Od 17.8.2022 je p. Smáková na materskej dovolenke, od 4.4.-

30.6.2022 ju zastupovala počas PN p. Katarína Sokolíková. Od 30.8.2022 nastúpila do ŠKD p. Emília 

Klímová na zastupovanie p. Smákovej počas MD.    

V roku 2022 bol vypracovaný projekt Rekonštrukcia fasády a strechy zateplením objektu Základnej 

školy Plavecký Mikuláš v sume 7.900,- Eur. 

Obec má na rok 2023 schválenú dotáciu 27.900,- Eur na vybudovanie inkluzívneho detského ihriska 

v areáli Základnej školy. Spoluúčasť obce bude 3.100,- Eur. Spolu projekt bude za 31.000,- Eur. 

V roku 2022 obci na základe žiadosti neboli pridelené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu 

na dobudovanie časti stoky kanalizácie. V septembri 2022 bola podaná nová žiadosti o poskytnutie 

dotácie 3 000.000,- Eur z Environmentálneho fondu  na vybudovanie stoky kanalizácie a ČOV v našej 

obci v rokoch  2022 – 2025. 

 Finančné hospodárenie obce je dobré, obec má k 30.11.2022 na účtoch spolu 247 085,31 eur. 

Prevažná časť týchto prostriedkov bude použitá ako spoluúčasť pri získaní dotácie 

z Environmentálneho fondu na vybudovanie ČOV a stoky kanalizácie v našej obci. 



Vo februári roku 2022 na IBV Na Záhumní III. a IV. etapa – miestna komunikácia bolo vydané 

rozhodnutie na predčasné užívanie stavby, nakoľko nie sú vybudované chodníky, čo znemožňuje 

kolaudáciu miestnej komunikácie. Toto predčasné užívanie sa povoľuje do 31.12.2023.  

V roku 2022 sa odpredal 1 stavebný pozemok na Záhumní. Pozemok 5843 bol rozdelený na dva 

pozemky 5843/1 a 5843/2, ktorých predaj je schválený uzneseniami obecného zastupiteľstva zo dňa 

02.05.2022, k odpredaju príde začiatkom roka 2023, nakoľko k pozemku 5843/1 chýbala zriadená 

prípojka elektriky a k pozemku 5843/2 chýbala zriadená prípojka plynu a vody. Na tieto prípojky boli 

vypracované projekty, vydaný súhlas na ohlásenie drobnej stavby. K pozemku 5843/2 bola zakúpená 

vodovodná šachta v sume 519,- Eur. Prípojky budú dobudované v mesiaci december 2022. Ďalšie 

stavebné pozemky k odpredaju obec nemá. 

Na autobusovej zástavke pribudol Balíkobox, ktorý umožňuje občanom pohodlnejší nákup cez internet. 

Vyrovnala sa lavička pri kostole sv. Mikuláša. 

DHZ Plavecký Mikuláš dostal v roku 2022 dotáciu 1.400,- Eur, ktorú sme použili na nákup 1 ks 

zásahového kompletu, 2 ks zásahovej obuvi, 1 ks zásahovej prilby, 1 pár zásahové rukavice a  

2 ks svietidlo na prilbu. Celková suma 1.527, 35 Eur, obec doplatila 127,35 Eur. 

Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky v tomto roku darovalo obci špeciálne vozidlo      CAS 

15  Iveco Daily, hodnota vozidla k 31.3.2022 bola 40.661,60 Eur. Vozidlo sme mali doteraz vo 

výpožičke pre potreby DHZ. Prepis vozidla bol 22.11.2022. 

Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky v tomto roku darovalo obci príves nákladný - 

súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, obstarávacia hodnota bola 

14.359 Eur. Príves sme mali doteraz vo výpožičke pre potreby DHZ. Prepis prívesu bol 

22.11.2022. 

V priľahlých častiach obce Železničná stanica a Nový dvor bol dobudovaný bezdrôtový rozhlas 

v sume 3.347,04 Eur. Na obec bolo na skúšku bezplatne zapožičané zariadenie na vysielanie 

rozhlasu Rozana, ktoré umožňuje hlásenie nahrávať v časovom predstihu a následne vysielať. 

Zariadenie bude v ďalšom roku zakúpené, nakoľko sa osvedčilo a uľahčilo prácu 

zamestnancom úradu. Umožňuje aj hlásenie mimo úradných hodín, čo oceňujú najmä 

pracujúci občania. Zmodernizovala sa aj mobilná aplikácia obce.  Bola vykonaná oprava 

rozhlasu, elektromontážne práce súvisiace s opravou rozhlasu a výmena 7ks reproduktorov 

v sume 619,5 Eur.  

V časti Malcová dolina bolo osadené pouličné osvetlenie 2ks v sume 2.598,- Eur. 

Na začiatku obce bol dobudovaný kamerový systém 2 ks kamier v sume 2.060,60 Eur. 

V areáli zdravotného strediska sa vymenila strecha na garážach v sume 7.260,60 Eur, z ktorých 

niektoré sa prenajímajú a niektoré slúžia pre potreby obce a ŠK Záhorák.   

V obecných budovách bola vykonaná servisná prehliadka plynových zariadení a skúšky 

plynových zariadení v sume 3.157,60 Eur. 



Pre potreby obecného úradu bol zakúpený fukár Stihl v sume 399,- Eur, ktorý využívame na 

odstránenie lístia na cintoríne. Ďalej bol pre pracovníčku úradu zakúpený notebook v sume 

722,64 Eur. 

ŠK Záhorák požiadal o dotáciu „EURÁ z EURA“ Bratislavský futbalový zväz na projekt 

Rekonštrukcia starých šatní a šatne pre mládež. Získaná dotácia bola 10.000,- Eur, spoluúčasť 

bola 3.433,77,-Eur, spolu projekt za 13.433,77 Eur. 

Bol vypracovaný projekt na pomník repatriantov a je podaná žiadosť o dotáciu, pričom je 

možnosť získania finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu v hodnote 34.000,- Eur, 

s 10% spoluúčasťou. 

Bol vypracovaný projekt na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky a je podaná žiadosť 

o dotáciu, pričom je možnosť získania finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu 

v hodnote 2.450,- Eur, spoluúčasť obce 250,- Eur. 

Stará kronika obce je prístupná pre občanov v elektronickej podobe, suma digitalizácie bola 

v hodnote 100,- Eur.  Je prístupná na webe:  e-kroniky.sk  

Pandémia COVID-19  

Občanom, ktorí prejavili záujem o očkovanie proti COVID-19, bolo umožnené zaočkovať sa 

pohodlne priamo v obci v Kultúrnom dome. Očkovanie prebehlo v spolupráci s Bratislavským 

samosprávnym krajom prvýkrát ešte v decembri 2021, následne mobilný očkovací tím 

19.1.2022 zaočkoval v našej obci 50 ľudí a 23.2.2022 bolo zaočkovaných 10 ľudí. 

Aj v priebehu roka 2022 boli viackrát vyzdvihnuté z Ministerstva vnútra a odovzdané riaditeľke 

základnej školy antigénové samotesty, ktoré následne distribuovala rodičom detí 

navštevujúcich našu základnú školu, ktorí o testy prejavili záujem. Obec nakupovala aj 

samotesty pre zamestnancov obecného úradu a školy.  

Stav obyvateľstva, kultúrny a spoločenský život 

 

V roku 2022 sa narodilo v našej obci 8 detí. Z obecného rozpočtu je každému dieťaťu 

poskytnutý finančný príspevok vo výške 100,- Eur. Príspevok bol slávnostne odovzdaný pri 

uvítaní detí do života 01.12.2022. 

V roku 2022 zomrelo 7 našich občanov. Najstarším občanom je pán Albert Steinhauser (93 

rokov).  K dnešnému dňu má naša obec 741 obyvateľov. 

 

V roku 2022 bola na jar lepšia epidemiologická situácia. Mohli sa tak už uskutočniť niektoré 

kultúrne a spoločenské podujatia. V marci 2022 sa uskutočnila prednáška organizovaná 

Komisiou školstva, mládeže a športu „Ako chrániť deti na internete“. Komisia sociálno-

zdravotná organizovala posedenie s darcami krvi, deň matiek, posedenie s dôchodcami. DHZ 

zabezpečil stavanie máje. Kultúrna komisia pripravila deň detí, ukončenie leta. Cez leto opäť 



p. Lenka Kubisová organizovala bežecké preteky Malokarpatský kros. Jednota dôchodcov 

pripravila hodovú výstavu. Folklórna skupina Libuša organizovala podujatie „Jánske ohne“ 

a v spolupráci s Mikulášskym dvorom súťaž vo varení gulášu, hodovú zábavu a pripravujú 

adventné trhy spojené s príchodom Mikuláša.  

 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy rôznych kultúrnych, spoločenských 

a športových aktivít, alebo akýmkoľvek spôsobom reprezentujú alebo zveľaďujú našu obec. 

 

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov Vám všetkým prajem veľa šťastia, zdravia,  

rodinnej i pracovnej pohody.  

 

 

V Plaveckom Mikuláši 05.12.2022      

Ing. Peter Válek 

starosta obce Plavecký Mikuláš 


