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Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad, 906 35  Plavecký Mikuláš 307 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 

12. decembra 2016 o 17.00 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.  Schválenie rozpočtu na roky 2017 – 2018 - 2019 

5.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce 

Plavecký Mikuláš na roky 2016 - 2023 

6.  Prehodnotenie dopravného značenia v obci na základe 

doručeného listu od občanov 

7. Správa o činnosti obce za rok 2016 

8. Rôzne 

 - orezanie stromov v okolí cintorínov 

 - podávanie žiadostí o dotácie na BSK 

9. Diskusia a záver 

                 

Overovatelia: Peter Glajšek 

   Ladislav Klíma 

                                    

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. 119/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
                    za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 120/2016 
 
     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) – I. časť kolaudácie už bola,       
  dokladajú sa ďalšie materiály 
Uznesenie č. 188/13  -   ostáva v platnosti (JPÚ v lokalite Záhumnie) 
Uznesenie č. 103/16     -   predaj obecného pozemku pánovi Pavlovi Kiripolskému sa uskutočnil,  
   zápis v katastri nehnuteľností ešte neprebehol 
Uznesenie č. 104/16     -   rozmiestnenie pozemkov na IBV Záhumnie III. a IV. etapa bolo rozoslané  
    všetkým vlastníkom a čaká sa na ich reakcie 
Uznesenie č. 106/16   -   ostáva v platnosti. Bol oslovený Ing. Stanislav Sýkora na vypracovanie PD  
    na parkovisko pri dome smútku za účelom využitia poskytnutej dotácie  
    z Ministerstva financií 
Uznesenie č. 107/16   -   ostáva v platnosti. Bol oslovený geodet Ing. Rastislav Holič za účelom  
    vypracovania GP, nakoľko chodník vedie po parcelách, ktoré nie sú vo  
    vlastníctve obce 
Uznesenie č. 110/16   - splnené (program z minulého zasadnutia OZ) 
Uznesenie č. 111/16   - splnené (overovatelia zápisnice a zapisovateľka z minulého OZ) 
Uznesenie č. 112/16  -   splnené (vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich OZ 
Uznesenie č. 113/16   -   splnené (komisie si prevzali materiál a vykonali inventúru) 
Uznesenie č. 114/16   -   splnené (návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019 bol zverejnený  
    obvyklým spôsobom) 
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Uznesenie č. 115/16   -   splnené (oznámenie o delegovanom členovi do Rady Základnej školy  
   bolo do ZŠ doručené) 
Uznesenie č. 116/16     -   splnené (oznámenie o delegovanom členovi do Rady Materskej školy  
    bolo do MŠ doručené) 
Uznesenie č. 117/16   -   splnené (úhrada faktúry pre Jozef Klíma, Plavecký Mikuláš) 
Uznesenie č. 118/16   -   splnené (úhrada faktúry pre VEDES s. r. o., Senica) 
 
 

Uznesenie č. 121/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí. Ich plnenie schvaľuje. 
 
Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

K bodu 4/ 
 
     Obecné zastupiteľstvo opätovne rokovalo o návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019. Nakoľko 
neboli doručené žiadne pripomienky, poslanci tento návrh schválili. Kontrolór obce predniesol 
svoje súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu. 
 
 

Uznesenie č. 122/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Plavecký Mikuláš k rozpočtu na rok 2016. 

 

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 
 

Uznesenie č. 123/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov obce 

Plavecký Mikuláš na ROK 2017 nasledovne: 

 

 Rozpočet na rok 2017 v € 

Bežné príjmy 350 610 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 0 

Príjmy spolu 350 610 
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 Rozpočet na rok 2017 v € 

Bežné výdavky 309 610 

Kapitálové výdavky 41 000 

Finančné operácie výdavkové 0 

Výdavky spolu 350 610 

 

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 124/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie viacročný rozpočet príjmov 

a výdavkov obce Plavecký Mikuláš na ROKY 2018 a 2019 nasledovne: 

 

 Rozpočet na rok 2018 v € Rozpočet na rok 2019 v € 

Bežné príjmy 333 880 345 200 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 0 0 

Príjmy spolu 333 880 345 200 

 

 Rozpočet na rok 2018 v € Rozpočet na rok 2019 v € 

Bežné výdavky 329 880 335 200 

Kapitálové výdavky 4 000 10 000 

Finančné operácie výdavkové 0 0 

Výdavky spolu 333 880 345 200 

 

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 
 
     Účtovníčka obce predložila poslancom na schválenie zmenu rozpočtu za rok 2016. 

 

 

Uznesenie č. 125/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 

priloženého návrhu: 
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 Schválený rozpočet 

na rok 2016 v € 

Návrh na 1. zmenu 

rozpočtu na rok 2016 v € 

1. zmena rozpočtu na 

rok 2016 v  € 

Bežné príjmy 347 000 + 27 220 374 220 

Kapitálové príjmy 0 + 11 400 11 400 

Finančné operácie 

príjmové 

0 + 23 500 23 500 

Príjmy spolu: 347 000 + 62 120 409 120 

 

 Schválený rozpočet 

na rok 2016 v € 

Návrh na 1. zmenu 

rozpočtu na rok 2016 v € 

1. zmena rozpočtu na 

rok 2016 v  € 

Bežné výdavky 303 000 + 71 220 374 220 

Kapitálové výdavky 44 000 - 9 100 34 900 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 0 

Výdavky spolu: 347 000 + 62 120 409 120 

 

Hlasovanie: z 6  prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:  0  zdržal sa: 0 

 
 

K bodu 5/ 
 
     Starostka obce predložila poslancom Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2016 – 
2023. Tento bol i zverejnený na pripomienkovanie. Pripomienky žiadne doručené neboli. 
 
 

Uznesenie č. 126/2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Plavecký Mikuláš na roky 2016 – 2023. 

 

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 

                    za:  6   proti:   0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 6/ 

 
     Obecné zastupiteľstvo riešilo Žiadosť o prehodnotenie dopravného značenia v obci, hlavne 
v časti Záhumnie, ktorú doručila pani Jarmila Kristová. Žiadosť bola podpísaná 75 občanmi obce 
Plavecký Mikuláš. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že dopravné značenie je v poriadku, 
toto značenie robila odborne spôsobilá firma a je schválené dopravným inšpektorátom 
v Malackách. OZ sa dohodlo i na tom, že ešte je treba nejaké dopravné značky osadiť aj v iných 
častiach obce. V tejto žiadosti boli aj pripomienky, že toto dopravné značenie vodiči nerešpektujú. 
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Preto poslanci požiadali starostku o zaslanie žiadosti na políciu o zvýšený výkon dopravnej 
motohliadky.  
 
 

K bodu 7/ 
 

      Starostka prečítala poslancom stručnú správu o činnosti obce za rok 2016. Táto správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu 8/ 
 

      Na zasadnutí sa riešilo i orezanie stromov na Dubníčku, v okolí cintorínov. Starostka oslovila 4 

firmy, ktoré sa týmto prácam venujú. Z toho 3 prišli na Dubníček i pozrieť. Avšak iba 1 firma poslala 

cenovú ponuku. Táto sa ale poslancom zdá vysoká. Preto poverili starostku o oslovenie ďalších 

firiem. 

 

     Ďalej starostka informovala o novom systéme podávania žiadostí o dotácie cez Bratislavský 

samosprávny kraj. Taktiež infomovala všetky inštitúcie pôsobiace v obci, ktoré môžu tiež o dotáciu 

žiadať (ZŠ, MŠ, DHZ, ŠK Záhorák, farnosť). Ide predovšetkým o to, že v prípade, že by tieto 

inštitúcie podali žiadosti, musia byť prerokované v OZ, nakoľko pri týchto dotáciach je potrebná 

spoluúčasť obce. 

 

     Starostka oboznámila poslancov, že poslanec p. Juraj Federmayer sa nedostavil 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši a preto mu 

zo zákona poslanecký mandát zaniká. OZ berie túto informáciu na vedomie a zároveň poveruje 

starostku o podanie žiadosti o vyhlásenie nových – doplňujúcich volieb na miesto poslanca OZ. 

Táto žiadosť sa zasiela predsedovi parlamentu SR. 

   

 

Uznesenie č. 127/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu o uvoľnení mandátu 
poslanca Juraja Federmayera, za ktorého nie je náhradník. 
 
Hlasovanie:  z 6 prítomných poslancov 
  za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 128/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši poveruje starostku obce, pani Martu Hlavatú na 

podanie žiadosti o vyhlásenie doplňujúcich volieb na poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Plaveckom Mikuláši. 
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Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
  za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
     Na predminulom zasadnutí sa OZ dohodlo, že pani starostka dá vypracovať geometrický plán 

chodníka pri bytovkách, ktorý je potrebný pre odkúpenie pozemku, na ktorom tento chodník stojí 

a to z dôvodu, že je nutné tento chodník opraviť. Starostka na dnešnom zasadnutí tento 

geometrický plán predložila. Navrhla odkúpiť od manželov Zuzany a Tibora Szíových len 

potrebných 72 m2, s čím však poslanci nesúhlasili a schválili odkúpenie celej parcely, a to vo 

výmere 229 m2. Podľa LV č. 1179 sú manželia vlastníkmi takto: Zuzana Szíová, rod. Mrkvová je 

vlastníčkou ½ a ako manželia sú vlastníci druhej ½. Preto je nutné i kúpnu zmluvu vypracovať 

takto. 

 
 
Uznesenie č. 129/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje odkúpenie parcely č. 651, vo výmere 229 

m2, ktorá je na LV č. 1179 a je vo vlastníctve manželov Zuzany a Tibora Szíových, bytom Plavecký 

Mikuláš 148. Cena je 5,00 €/m2. Celková cena za pozemok je 1 145,00 €.  

 

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

  

     Ďalej starostka s poslancom p. Ladislavom Klímom preložili poslancom list adresovaný 
obecnému zastupiteľstvu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v ktorom žiadajú 
prešetrenie anonymného listu, ktorý bol na toto ministerstvo doručený. V tomto anonymnom liste 
sa uvádza, že starostka spolu s poslancom p. Klímom vedome zasypali melioračný kanál v oblasti 
športového ihriska. Pán poslanec Martin Kovár ako predseda Komisie verejného poriadku, 
životného prostredia a dopravy informoval obecné zastupiteľstvo, že o predmetnom liste bol zo 
strany starostky a pána Klímu oboznámený hneď ako tento list na obecný úrad prišiel a preto 
ihneď zvolal svoju komisiu, ktorá išla na ihrisko predmetný problém preveriť. Pán Kovár poslancov 
o preverení informoval a OZ prijalo nasledovné uznesenie, ktoré bude odoslané na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako výsledok vybavenia predmetného podania. Starostka 
k tomuto dodala, že tento podnet prišiel i na Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, ktorých 
pracovníčka prišla osobne tento problém preveriť, a žiadne porušenie nenašla. Pán Klíma dodal, že 
celú záležitosť riešil on, ako správca ihriska a vedenie ŠK Záhorák a starostka s touto činnosťou 
nemá nič spoločné, a že pri zasýpaní výmola, bol prítomný i poverený pracovník z Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorý v tom taktiež problém nevidel. 
 
 
Uznesenie č. 130/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu predsedu Komisie 

verejného poriadku, životného prostredia a dopravy pri OZ, pána Martina Kovára, ktorá na základe 

listu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. k. 3919/2016-023-149-PO Z: 

30644/2016 zo dňa 1.12.2016 vykonala  preverenie v teréne spolu s poslancom OZ a zároveň aj 
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správcom ihriska Ladislavom Klímom, kde bolo zistené, že v okolí ihriska sa žiadny melioračný kanál 

nenachádza a ani iné vodné plochy, tak ako uvádza anonym v liste adresovanom na uvedené 

ministerstvo. Žiadna vodná plocha nie je evidovaná ani v katastrálnej mape v okolí ihriska. Anonym 

mal pravdepodobne na mysli parcelu č. 5406/3 vednú na LV č. 1110 v k. ú. Plavecký Mikuláš, ktorá 

je vedená ako ostatná plocha, a pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké 

medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok je 

umiestnený mimo zastavaného územia obce. Tento pozemok susedí s ihriskom a tento bol nedávno 

čiastočne zasypaný z dôvodu vytvorenia rovnej plochy slúžiacej k funkcii ihriska, nakoľko sa jedná 

o výmol. K uvedenému polo už vykonané i šetrenie spoločnosťou Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, 

ktoré taktiež nezistili pochybenie. 

 

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
  za: 5    proti: 0    zdržal sa: 1 (p. Klíma) 
 
 
     Účtovníčka predložila poslancom na schválenie použitie rezervného fondu. 
 
 
Uznesenie č. 131/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 

23.454,86 €. 

 

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 
  za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
     Starostka sa vrátila k doplňujúcim voľbám, nakoľko je ešte potrebné schváliť počet volebných 
obvodov v obci. 
 
 
Uznesenie č. 132/2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši určuje pre obec Plavecký Mikuláš volebný obvod č. 

1. V tomto volebnom obvode sa bude voliť 1 poslanec obecného zastupiteľstva. 

 

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

K bodu 9/ 
 
     V diskusii nevystúpil nikto.  
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     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným                   
za účasť.  
 
Overovatelia zápisnice:   

Peter Glajšek      _________________________ 

 

Ladislav Klíma     _________________________ 

 

Zapisovateľka:      

Emília Balúchová    _________________________ 

       

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 15. decembra 2016 
 
 
        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


