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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

4. apríla 2016 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu. 

 
Prítomní:  podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                   

Neprítomní: Juraj Federmayer 

                                                                

Program:   1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2015 

5.  Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.1.2015 

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu  

7. Schválenie Záverečného účtu obce k 31.12.2015 

8. Schválenie Výročnej správy obce k 31.12.2015 

9. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2015 

10. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2015 

11.  Schválenie PHSR obce Plavecký Mikuláš na roky 2015 – 2020 

12. Rôzne 

 - havarijný stav vedenia MR od križovatky kostola sv. 

Floriána až po ihrisko 

 - havarijný stav príručného skladu pri budove Obecného 

úradu 

13. Diskusia a záver 

                 

Overovatelia: Ladislav Klíma 

   Rudolf Malec 

                                    

Zapisovateľka:  Emília Balúchová 
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K bodu 1 a 2/ 
 
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. Privítala 
prítomných poslancov. Oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov a zapisovateľku 
zápisnice. 
     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 
 
Uznesenie č. 82/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 83/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 3/ 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce prehodnotilo uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí: 
 
Uznesenie č. 133/12 -  ostáva v platnosti  (vodovod na Bariny je čiastočne hotový, ale ešte nie je     
     spustený) 
Uznesenie č. 188/13 -  ostáva v platnosti (JPÚ v lokalite Záhumnie, v dňoch 15. a 16. apríla bude 
v Plaveckom Mikuláši stretnutie Ing. Holiča – geodeta s vlastníkmi pozemkov) 
Uznesenie č. 285/14 -  zostáva v platnosti (zubná ambulancia) prebiehajú stavebné práce, ktoré        
                                           do 15.4.2016 musia byť hotové 
Uznesenie č. 53/15  -  splnené, výmera verejného osvetlenia je hotová v zmysle uzatvorenej    
                                           zmluvy. Obec požiadala dodávateľa elektrickej energie o zmenu    
                                           rezervovanej kapacity a výmenu ističov na hodinách VO 
Uznesenie č. 72/15     -  odpredaj obecného pozemku pre Jaroslav Nemec a manželku  Alenu.        

                              Neboli vznesené žiadne pripomienky. Na základe schváleného predaja sa            
                              vypracovávajú ďalšie doklady potrebné na zápis v KN. 

Uznesenie č. 75/16     -  splnené (program z minulého zasadnutia) 
Uznesenie č. 76/16 -  splnené (overovatelia a zapisovateľka z minulého zasadnutia) 
Uznesenie č. 77/16    -  splnené (vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí) 
Uznesenie č. 78/16    -  plní sa (nahrádza uznesenie č. 72/15) 



 3 

Uznesenie č. 79/16 -  plní sa (nákup školských pomôcok pre žiakov ZŠ) 
Uznesenie č. 80/16 -  splnené (príspevok pre o. z. Grand Prix Záhorie bolo zaslaný) 
Uznesenie č. 81/16     -  splnené (PD na Rekonštrukciu DS bola zaplatená) 

 
 
Uznesenie č. 84/2016 
 
     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/ 

 

 
     Hlavný kontrolór obce predložil Správu hlavného kontrolóra obce sa rok 2015. Správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 85/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Správu hlavného kontrolóra obce 
Plavecký Mikuláš za rok 2015. 
 
Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 5/ 
 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Správu ústrednej inventarizačnej komisie 
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2015. Správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 86/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej 

komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov k 31.12.2015. 

 

Hlasovanie: z  6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 
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K bodu 6/ 
 

 

      Hlavný kontrolór obce predložil  poslancom Stanovisko k Záverečnému účtu, kde nemá voči 

Záverečnému účtu zostavenému k 31.12.2015 žiadne námietky. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 87/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra  

k Záverečnému účtu obce k 31.12.2015. 

 

Hlasovanie: z 6  prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:  0  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 7/ 
 

 

      Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš 

k 31.12.2015. Schodok rozpočtu v sume 407,85 € navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu 

a zostatok finančných operácií vo výške 50 321,78 €, navrhujeme na tvorbu rezervného fondu. 

Preto skutočná tvorba rezervného fondu bude vo výške 49 913,93 €. Záverečný účet tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 88/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Záverečný účet obce Plavecký Mikuláš 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Schodok rozpočtu v sume 407,85 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2015 vo výške 49 913,93 €. 

 

Hlasovanie:  z  6 prítomných poslancov 

                       za:  6   proti:  0   zdržal sa: 0 
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K bodu 8/ 

 

 
    Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie Výročnú správu obce k 31.12.2015. Táto 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 89/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Výročnú správu obce Plavecký Mikuláš 

k 31.12.2015. 

 

Hlasovanie:  zo 4  prítomných poslancov 

                       za:  4   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9/ 
 
 
     Starostka obce predložila poslancom Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2015. Audit vykonala spoločnosť RVC Senica, n. o., Senica. Kópia 
audítorskej správy tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 90/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

o overení Účtovnej závierky obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2015. Účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia a peňažné 

toky za rok 2015. 

 

Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 

                       za:  6   proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 10/ 
 
 
     Starostka obce predložila poslancom Správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej 
správy s účtovnou závierkou obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2015. Kópia správy tvorí prílohu 
zápisnice. 
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Uznesenie č. 91/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou obce Plavecký Mikuláš k 31.12.2014. 

 

Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 

                       za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 11/ 
 

 

     Poslanci prerokovávali Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý bol vypracovaný 

cez MAS PODHORAN. Nakoľko v ňom nenašli žiadne nedostatky, schválili ho bez pripomienok. 

 

 

Uznesenie č. 92/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Plavecký Mikuláš na roky 2015 – 2020. 

 

Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 

                       za:  6   proti: 0   zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 12/ 
 
 
     Starostka informovala poslancov o havarijnom stave miestneho rozhlasu, a to hlavne v časti 
obce od kostola sv. Floriána po futbalové ihrisko. P. Glajšek prisľúbil, že v najbližších dňoch vykoná 
obhliadku a uvidí, čo sa bude dať robiť.  
 
 
     Starostka predložila poslancom žiadosť p. Márie Kočíškovej, nájomníčky časti budovy býv. MNV, 
ktorá v týchto priestoroch prevádzkuje predajňu potravín, o revíziu elektriky, nakoľko elektrické 
vedenie je v tejto budove veľmi staré.  P. Glajšek prisľúbil, že v najbližších dňoch vykoná obhliadku 
aj tu. 
 
 
     Ďalej starostka informovala poslancov o havarijnom stave príručného skladu pri obecnom úrade 
(staré WC k bývalej škole). Táto budova je v dezolátnom stave a pri jej ďalšom používaní je 
ohrozené zdravie a životy pracovníkov využívajúcich túto budovu. Preto sa poslanci zhodli na tom, 
že budovu treba vyprázdniť a zbúrať.  
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    Ďalšia informácia bola, že od 1.1.2016 je v platnosti nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
ktorý je účinný od 1.7.2016, kde je určené, že obec je povinná separovať nové komodity. Našej 
obce sa týka zber opotrebovaných kuchynských tukov a biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov (napr. pokosená tráva, šupky zo zemiakov, ovocia, zemiaková vňať a pod.) Kuchynské 
tuky by si mali ľudia zbierať do plastových fliaš a tieto priniesť na Obecný úrad v Plaveckom 
Mikuláši, nakoľko tu sa nachádza zberná nádoba. 
 
 
     Žiadosť na Rekonštrukciu domu smútku bola podaná. Žiadosť vypracovala spoločnosť CNS 
EuroGrants s. r. o., Kúty. Táto žiadosť bola podaná v plnej vysúťaženej výške, a to 72.791,93 € 
s DPH a v prípade, že žiadosť bude úspešná bude túto rekonštrukciu vykonávať spoločnosť Izolácie 
stavieb, s. r. o., Rohožník. 
 
 
     Dňa 5.3.2016 sa konali Voľby do NR SR. V našej obci bol 622 voličov zapísaných v zozname 
voličov. Počet platných odovzdaných hlasov bolo 396. Účasť bola 64,63 %. Výsledky volieb v našej 
obci boli nasledovné: 
  
 

Názov politickej strany alebo koalície Počet platných hlasov 

Strana TIP 4 

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 2 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 53 

SME RODINA – Boris Kollár 29 

Strana zelených Slovenska 1 

VZDOR – strana práce 1 

MOST – HÍD 3 

Slovenská národná strana  29 

Komunistická strana Slovenska 2 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  2 

SMER – sociálna demokracia  138 

Kresťanskodemokratické hnutie 21 

Slovenská občianska koalícia  4 

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 54 

#SIEŤ 11 

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 1 

Sloboda a Solidarita   41 

 
 
Kópia zápisnice z volieb tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 13/ 
 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť.  
 
Overovatelia zápisnice:   

Ladislav Klíma        _________________________ 

 

Rudolf Malec      _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová     _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 5. apríla 2016 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


