
OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ  906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ  307 
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

            z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,                                                 
        dňa  15. decembra 2017 o 17,00  hodine v zasadačke obecného úradu 
 

 
Prítomní :       podľa  pripojenej  prezenčnej listiny 

 

Neprítomní:    Peter Glajšek 

                   

 

Program: 
   

1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Kontrola plnenia uznesení 
4.  Schválenie rozpočtu na roky 2018-2019-2020 
5.  Schválenie zmien v rozpočte za rok 2017 
6.  Schválenie použitia  rezervného fondu za rok 2017 
7.  Schválenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove  

„Svadobky“ s.č. 171   /priestory bývalej Lagúny/ 
8.  Správa o činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2017 
9.  Výber dodávateľa na kamerový systém v obci 
10.  Rôzne  

 -úhrada faktúr 
11.  Diskusia a záver 

      
 

 
Overovatelia :      Bc. Martin Kovár 

                              Ing.arch. Igor Krist 

 

 

Zapisovateľka :   Ľubomíra Jarásová 

 

 

 

 



K bodu 1/ a 2/ 

 
      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marta Hlavatá. 

Privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom zasadnutia, navrhla 

overovateľov a zapisovateľku zápisnice. 

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

 

 

Uznesenie  č. 189/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie  č. 190/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje zapisovateľku a overovateľov 

zápisnice bez pripomienok.    

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

K bodu 3/  
        
     Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ o splnených a rozpracovaných 

uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí:  

 Uzn. č. 133/12 – rozšírenie verejného vodovodu - I. etapa je definitívne ukončená 

 Uzn. č. 141/17 – zostáva v platnosti (dodávateľ prác na dom smútku je vybraný), 

                           nová žiadosť o rekonštrukciu domu smútku bola podaná     

 Uzn. č. 164/17 – návrhy zmien v passporte dopravného značenia – zostáva stále 

                           v platnosti 

 Uzn. č. 170/17 – splnené (zmluva o našom vstupe do združenia „Malokarpatské  

                           podhorie“ bola podpísaná), združenie je zaregistrované 

 Uzn. č. 172/17 – plní sa (projektová dokumentácia na stojisko na kontajnery) 

 Uzn. č. 174/17 – celkovú situáciu prisľúbil na mieste preveriť Ing.Balún, ktorý 

                           pozná celú projektovú dokumentáciu dopravného značenia, 

                           no zatiaľ sa tak nestalo  

 Uzn. č. 175/17 – splnené (program z minulého OZ) 

 Uzn. č. 176/17 – splnené (overovatelia zápisnice a zapisovateľka z minulého OZ) 

 Uzn. č. 177/17 – splnené (vyhodnotenie uznesení z minulého OZ) 

 Uzn. č. 178/17 – splnené (zmluva o odbornom výkone prevádzky verejného 

                           vodovodu bola podpísaná a zaslaná na BVS) 

 Uzn. č. 179/17 – splnené (komisie vykonávajú inventarizáciu obecného majetku) 

 Uzn. č. 180/17 – plní sa (rozpočet bude predložený na schválenie)  

 Uzn. č. 181/17 – splnené (voľby do VÚC) 

 Uzn. č. 182/17 – plní sa (z dôvodu rozdelenia prác na dve etapy je hotová 

                           prvá časť chodníka a oddychovej časti ) 



 Uzn. č. 183/17 – plní sa (nakoľko bol zaslaný návrh zmluvy zo strany  

                           Západoslovenskej distribučnej a.s.) 

 Uzn. č. 184/17 – obec bude zabezpečovať len dohodnuté práce, ako je výmena 

                           vchodových dverí a odvodnenie budovy (priestory bývalej Lagúny)   

 Uzn. č. 185/17 – 186/17-187/17-188/17 – všetky faktúry boli uhradené 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 191/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje vyhodnotenie  plnenia uznesení 

z minulých zasadnutí OZ.  Ich plnenie schvaľuje.  

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

K bodu 4/  

 
    Účtovníčka predložila poslancom na schválenie rozpočet obce na roky 2018-2019-2020. 

Poslanec p. L. Klíma navrhol zmenu  predloženého rozpočtu  a navrhol navýšenie dotácie pre 

ŠK Záhorák Plavecký  Mikuláš na r. 2018 o 5 000,- €, potrebnej na vybudovanie závlahy na 

futbalovom ihrisku. 

Suma 5 000,- € sa presunie z prostriedkov určených na  plánovanú  rekonštrukciu fasády 

budovy bývalého MNV. 

 

 

Uznesenie  č. 192/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje návrh  zmeny rozpočtu obce 

Plavecký Mikuláš na roky 2018-2109-2020 nasledovne: 

 

 

 

 Rozpočet na rok 2018 v € 

Bežné príjmy 377 800 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 0 

Príjmy spolu 377 800 

 

 Rozpočet na rok 2018 v € 

Bežné výdavky 323 800 

Kapitálové výdavky 54 000 

Finančné operácie výdavkové 0 

Výdavky spolu 377 800 

 

 

 

 



 Rozpočet na rok 2019 v € Rozpočet na rok 2020 v € 

Bežné príjmy 384 080 390 300 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 0 0 

Príjmy spolu 384 080 390 300 

 

 Rozpočet na rok 2019 v € Rozpočet na rok 2020 v € 

Bežné výdavky 347 080 366 300 

Kapitálové výdavky 37 000 24 000 

Finančné operácie 

výdavkové 

0 0 

Výdavky spolu 384 080 390 300 

 

 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

 

K bodu 5/ 

 
     Účtovníčka  predložila poslancom na prerokovanie a schválenie zmien v rozpočte obce na  

rok 2017 nasledovne: 

 

 

r. 2017 Schválený rozpočet Zmena rozpočtu Rozpočet po zmene 

 

Bežné príjmy 

 

 

350 610 

 

+ 25 590 

 

376 200 

Kapitálové príjmy 

 

 

0 

 

+ 5 100 

 

5 100 

Príjmové finančné 

operácie 

 

0 

 

+ 41 500 

 

41 500 

 

Spolu: 

 

 

350 610 

 

+ 72 190 

 

422 800 

 

Bežné výdavky 

 

 

309 610 

 

+ 66 590 

 

376 200 

Kapitálové  

Výdavky 

 

 

41 000 

 

+5 600 

 

46 600 

Výdavkové finančné 

operácie 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Spolu: 

 

 

350 610 

 

+ 72 190 

 

422 800 



   

  

Uznesenie  č. 193/2017 

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 . 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

 

K bodu 6/ 

 
      Účtovníčka  predložila poslancom na schválenie použitie rezervného fondu za rok 2017. 

 

 

 

Uznesenie  č. 194/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške  

31.446,41 €. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

 

K bodu 7/  

 
        Starostka predložila poslancom na schválenie zmluvu o prenájme nebytových priestorov 

v budove „Svadobky“ s.č. 171 (priestory bývalej  Lagúny).                

 
 

Uznesenie  č. 195/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje podpísanie zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov v časti budovy „Svadobky“ s.č. 171 s vybraným nájomcom 

p. Martinom Kudličkom, Veľkomoravská 2412/21, 901 01 Malacky. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 8/  

 
     Starostka predniesla poslancom správu o činnosti obce Plavecký Mikuláš za rok 2017. 

 

 

Uznesenie  č. 196/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie správu o činnosti obce 

Plavecký Mikuláš za rok 2017, ktorú predložila starostka obce p. Marta Hlavatá. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

 

K bodu 9/ 

     
     Starostka informovala poslancov o výbere dodávateľa na kamerový systém v obci. 

 Boli predložené tri cenové ponuky a to od firmy:  

                                                                      - Ing. Richard Kasar - RK Elektronics, Trnava  

                                                                      - Ing. Tomáš Cabicar, Malacky 

                                                                      - K&H Senica 

 

Po posúdení technických parametrov a možností rozšírenia kamerového systému v našej obci 

aj do budúcnosti bola vybraná firma K&H Senica. 

      
Uznesenie  č. 197/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši berie na vedomie informáciu o vybranom 

dodávateľovi  na zhotovenie I. časti kamerového systému v obci Plavecký Mikuláš. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                            proti : 0                           zdržal sa : 0 

 

 

 

K bodu 10/  

 
     Poslanec Ing. R. Ščepka navrhol vybudovanie II. etapy vodovodnej prípojky na 

„Barinách“. 

 

Uznesenie  č. 198/2017 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostku obce, aby oslovila projektanta p. Pavla Slezáka  

zo Senice, ktorý robil projekt aj na I. etapu vodovodnej prípojky a požiadala ho o vypracovanie 

projektovej dokumentácie na vybudovanie II. etapy vodovodnej prípojky na „Barinách“. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 5                           proti : 0                           zdržal sa : 1 (Ing. R. Ščepka) 

 



 

     Ďalej starostka prečítala poslancom odpoveď spoločnosti BVS a.s. Bratislava na našu 

žiadosť o spolufinancovanie vybudovania verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd 

v našej obci, kde sa uvádza: 

 

„Investičná komisia spoločnosti BVS, a.s. predmetnú investičnú akciu neodporučila zaradiť 

do Investičného a Finančného plánu spol. BVS, a.s. pre r. 2018.. Dôvodom je nevyhnutnosť 

spracovania koncepčného riešenia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v danom 

regióne“. 

 

/List tvorí  súčasť zápisnice/. 

 

 

Uznesenie  č. 199/2017 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostku obce, aby opätovne oslovila  spoločnosť BVS a.s. 

Bratislava o bližšie vysvetlenie, čo pre obec Plavecký Mikuláš znamená koncepčné riešenie 

odkanalizovania  a čistenia odpadových vôd v danom regióne, keďže už všetky susedné obce sú 

odkanalizované a majú vybudované vlastné čističky odpadových vôd. 

 

Hlasovanie : zo   6  prítomných poslancov 

                      za : 6                         proti : 0                       zdržal sa : 0 

 

 

     Starostka predložila poslancom na schválenie úhradu faktúry č. 17041 za rekonštrukciu 

spevnenej plochy cez uličku   v hodnote 17.344,82 € od spoločnosti TINAMA s.r.o 

Bratislava. 

 

Uznesenie  č. 200/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. 17041 od spoločnosti TINAMA s.r.o 

Bratislava za rekonštrukciu spevnenej plochy cez uličku v hodnote 17.344,82 €. 

 

 

K bodu 11/  

 
     V diskusii bola prednesená sťažnosť občanov z „Malcovej doliny“, ohľadom stavania 

hrádzí bobrami na miestnom potoku, kde už zničili niekoľko stromov a narobili veľké škody 

na súkromnom majetku v blízkosti rodinných domov. 

Pani starostka bola poverená osloviť „Správu povodia Moravy“ o pomoc pri riešení danej 

situácie. 

 

 

     Ďalej poslanec p. R. Malec požiadal pani starostku, aby oslovila majiteľov nehnuteľnosti  

s.č. 117 a 118 ohľadom orezu stromov a odstránenia samonáletových drevín rastúcich popri  

ich plote, smerom do „Suchej doliny“.  

Stromy sú už veľmi rozrastené a v prípade nepriaznivého počasia  konáre prevísajú až nad 

cestu, čím ohrozujú bezpečnosť nielen našich občanov, ale zabraňujú prejazdu osobných 

vozidiel a taktiež obmedzujú prístup vozidlám, ktoré v našej obci zberajú TKO a zabezpečujú 

údržbu ciest v zimnom období.   

 

 



     Uznesenie č. 174/17 ostáva stále otvorené z dôvodu, že s firmou, ktorá vypracovala 

passport dopravného značenia v našej obci, sa nie je možné skontaktovať.  

Preto poslanec p. Martin Kovár navrhol, aby sme oslovili inú firmu, ktorá sa zaoberá 

passportizáciou a zapracovala  návrhy občanov, ohľadom odstránenia niektorých dopravných 

značiek  v našej obci. 

Tento zapracovaný návrh sa dá následne schváliť na Dopravný inšpektorát v Malackách. 

 

  
 
Po vyčerpaní všetkých bodov  programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončila.  
 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   Bc. Martin Kovár               ........................... 

 

                                          Ing. arch. Igor Krist          ........................... 

 
Zapisovateľka :                   Ľubomíra Jarásová            ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
V Plaveckom Mikuláši,  18.12.2017                                                       Marta Hlavatá 
                                                                                                                     starostka obce                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Návrh uznesení OZ 

dňa 13.2.2017 

 

 
Uznesenie  č. 133/2017 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 134/2017 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje overovateľov zápisnice a zapisovateľku bez pripomienok.    

 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 135/2017 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Ich 
plnenie schvaľuje.  
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 136/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje – neschvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 
1/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v Základnej škole Plavecký Mikuláš. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 137/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje - neschvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Plavecký Mikuláš za školský rok 2015/2016. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 138/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje – neschvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Plavecký Mikuláš za školský rok 2015/2016. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 



 
Uznesenie  č. 139/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje - neschvaľuje  Plán kontinuálneho vzdelávania 
v Materskej škole v Plaveckom Mikuláši na školský rok 2016/2017. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
Uznesenie  č. 140/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje - neschvaľuje zmluvu o prenájme pozemku so 
Spoločenstvom urbarialistov – pozemkové spoločenstvo Plavecký Mikuláš, za účelom vybudovania Stojiska na 
kontajnery za takých podmienok ako navrhlo spoločenstvo urbarialistov. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 141/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje – neschvaľuje návrh riešenia parkoviska pri Dome 
smútku, tak ako bolo predložené  Ing. Stanislavom Sýkorom. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku osloviť 3 
firmy a urobiť výberové konanie.  
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 142/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši schvaľuje – neschvaľuje príspevok z rozpočtu obce vo výške 30 € 
na 1 žiaka na zakúpenie školských pomôcok v školskom roku 2017/2018. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 
 
Uznesenie  č. 143/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši súhlasí – nesúhlasí s predloženou cenovou ponukou, ktorú 
predložil pán Igor Janech, Veľké Kostoľany, na maliarske práce v telocvični základnej školy. 
 
Hlasovanie : z  _______  prítomných poslancov 
                      za : ______                            proti : _______                           zdržal sa : ______ 
 

 

 

 

   
 

 


