ZÁPISNICA
z jedenástaho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Podhradí, konaného dňa 30.marca 2012
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ZÁPISNICA
Z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Podhradí, konaného
dňa 30.marca 2012
Prítomní: p.Milan Kousal, starosta obce
poslanci OZ: pp. Ladislav Dulanský, Mária Fabianová Bc., František Figura,
Anna Hrišová Ing.Peter Kovár, Ing. Pavol Petráš, Marián Schwandtner
Prítomných bolo 11 občanov.

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Plavaecké Podhradie previedol
p. Milan Kousal, starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň ich oboznámil
s programom rokovania, ktorý bol nasledovný.

Program : 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Výber dodávateľa poradenských a konzultačných služieb na projekt
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Plavecké Podhradie
4. Informácia o realizácii projektu Rekonštrukcia obecného amfiteátra
5. Určenie platu starostu
6. Rôzne
7 . Diskusia
8. Záver

K uvedenému programu nebolo zo strany poslancov žiadnych pripomienok ani doplnkov.
Program bol jednohlasne schválený. Za zapisovateľku bola určená p. Písečná Iveta.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. František Figurra a Marián Schwandtner.
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1.) Výber dodávateľa poradenských a konzultačných služieb na projekt Revitazácia
verejného priestranstva v obci Plavecké Podhradie.
Verejnej súťaže sa zúčastnili 3 spoločnosti, a to KAPHO, s.r.o. Bratislava (13 000,-€)
Ing. Martin Šišolák, Svätý Jur (12 000.- €) a CNS eurogrants, s.r.o., Malacky
( 8 000.-€). Na základe predložených cenových ponúk a referencií jednotlivých
uchádzačov považujeme za najlepšiu ponuku od spoločnosti CNS eurogrants, s.r.o.
Malacky, ktrorá je cenovo najvýhodnejšia a má výborné referencie od starostov
okolitých obcí. Taktiež financovanie je výhodné – 800 € pri odovzdaní projektu
a zvyšok len v prípade úspechu a schválenia žiadosti o finančný príspevok
Hlasovanie: Za:6
Zdržal sa:1 Hrišová
Proti:0
Uznesenie č. 105.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
schvaľuje
výber spoločnosti CNS eurogrants, s.r.o. Malacky ako spracovávateľa projektu
Revitalizácia centrálnej časti obce z programu OPBK a poveruje starostu
uzatvorením príslušných zmlúv.

2.) Informácia o realizácii projektu Rekonštrukcia obecného amfiteátra
Starosta obce informovalo schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a podpísanie zmluvy s PPA. Môže sa začať s prácami, musí sa zabezpečiť
financovanie.
Hlasovanie: Za:7
Zdržal sa:0
Proti:0

Uznesenie č. 106.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
berie na vedomie
Informáciu o schválení žiadosti o NFP na projekt Rekonštrukcie amfiteátra
a povereuje starostu obce vypracovať návrh zabezpečenia jeho financovanie.
Termín: do začiatku stavebných prác.
3.) Určenie platu starostu.
Priemerná hrubá mzda v národnom hospodárstve za rok 2011 je podľa Štatistického úradu
SR 786.- €. Preto minimálny plat starostu je 786 x 1,65 =1 296,90. Doterajší plat bol
stanovený rozhodnutím OZ zo dňa 27.6.2011 na sumu 1 430.- € čo je zvýšenie o 12,7 %
oproti minimálnej výške platu. Z tohto výpočtu vyplýva, že plat by mal byť stanovený
1 296,90+ 15%= 1 491,40€=1492.- €. Návrh p. kontrolórky je priložený k zápisnici.
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Uznesenie č. 107.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
schvaľuje
plat starostu vo výške 1492.- € čo predstavuje zvýšenie o 15 % oproti
najnižiemu možnému platu. Plat starostu je stanovený s účinnosťou od
1.1.2012.
4) Rôzne
A.) Známky pre psov.
Zákon č. 282/2002 určuje, že majiteľ psa držaného nepretržite viac ako 90 dní je povinný
prihlásiť ho do evidencie na Ocú. P. Kovár navrhol prijať VZN a zakúpiť známky pre psov.
Uznesenie č. 108.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
schvaľuje
zakúpenie znám pre psov v počte 100 ks
poveruje
starostu obce pripraviť VZN o podmienkach chovu psov, mačiek a fretiek
v zmysle návrhu p. poslanca Kovára a § 3 ods. 6 a § 7 ods. 2 písm. d zák.
282/2002.
5.) Diskusia
- p. Dulanský, navrhol že by dal svojich zamestnancov vyšrafovať starý betón na moste pri
hasičárni a potom tam dať karirohože a zabetónovať.
- p. Kocourek, navrhol aby sa dal vypracovať na most posudok.
- p. Figura sa pýtal či sa dá zmeniť projekt na opravu domu smútku, aby to prestrešenie malo
zmysel.
- p. Kovár sa pýtal ako funguje osvetlenie v hornej časti obce, svieti niekde celú noc.
- p. Kocourek mal pripomienku, že nevidel osobne projekt dom smútku, nevie či je to
efektívne vynaloženie finančných prostriedkov.
- p. Blahovičová, oznámila, že na dom smútku si dala kamenárska firma zo Senice svoju
tabuľu a či by nemala táto firma za reklamu platiť?
- p.Tandlmayer Marián, sa pýtal kde si má vybaviť povolenie na výrub tují pred bytovkou.
Na záver obecného zastupiteľstva poďakoval p. Milan Kousal, starosta obce prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil

overovatelia
Zapisovateľ: Písečná Iveta

Milan Kousal
starosta obce

