
 

UZNESENIE č. 3/15  

zo 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 23.09.2015 v Kuchyni  

 

Obecné zastupiteľstvo:  

1. a) schvaľuje predložený program 

2. schvaľuje  a/ za zapisovateľa: Gabriela Stehlíková  

b/ do návrhovej komisie: Patrícia Písečná, Ing. Alexander Dobiaš  

     c/za overovateľov zápisnice: PaedDr. Ľubomír Czanner, PhD., Ing. Silvia Ondrovičová 

3. berie na vedomie kontrolu uznesení a konštatuje, že uznesenia sa priebežne plnia  

4. berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

5. nesúhlasí s predajom akcií Prima banka, a.s.  

6. berie na vedomie vzniknutú situáciu v priestoroch bývalých detských jaslí  

7. schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 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: 

 

Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na 2. zmenu 

rozpočtu na rok 2015 v € 

2. zmena rozpočtu 

na rok 2015 v € 

Bežné príjmy 989 182,95 +5 316,00 994 498,95 

Kapitálové príjmy 10 100,00 +2 500,00 12 600,00 

Finančné operácie 

príjmové 
174 914,07 0,00 174 914,07 

Príjmy spolu 1 174 197,02 +7 816,00 1 182 013,02 

  
  Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na   2. zmenu 

rozpočtu na rok 2015 v € 

2. zmena rozpočtu 

na rok 2015 v € 

Bežné výdavky 1 009 683,95 +37 116,00 1 046 799,95 

Kapitálové výdavky 37 791,62 +4 500,00 42 291,62 

Finančné operácie 

výdavkové 

30 000,00 0,00 30 000,00 

Výdavky spolu 1 077 475,57 +41 616,00 1 119 091,57 

 

8. a) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 30.000,00 

EUR na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami spôsobených na budove KC v 

zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

b) schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 2.000,00 € na obstaranie dlhodobého 

majetku - rozšírenie kamerového systému 



9. vyhovuje protestu prokuratúra, ktorým napadol VZN č. 2/2012 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuchyňa a navrhuje vypracovať 

nové VZN  do 90 dní  

10. berie na vedomie informáciu o prevádzke lekárne  

11. berie na vedomie správu o výbere daní a poplatkov a schvaľuje zverejnenie všetkých 

dlžníkov na webovom sídle obce Kuchyňa  

12. a) berie na vedomie, že návrh pre Zmeny a doplnky ÚPN-O Kuchyňa č.1/2012 bol po dobu 

viac ako 30dní vyvesený na úradnej tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými 

ustanoveniami §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon). 

b) berie na vedomie, že akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, 

samosprávy a právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii Zmeny 

a doplnky ÚPN-O Kuchyňa č.1/2012  

c) berie na vedomie, že Okresný úrad v Bratislava Odbor výstavby a bytovej politiky po 

prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné 

stanovisko podľa § 25 stavebného zákona listom OU-BA-OVBP-2015/2698-BLM zo dňa 

22.7 2015 v ktorom konštatuje, že Zmeny a doplnky ÚPN-O Kuchyňa č.1/2012 a postup ich 

obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so 

záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPN R 

Bratislavského kraja. Zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu v Kuchyni dokumentáciu 

schváliť. 

d) súhlasí s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN-O Kuchyňa č.1/2012 

e) poveruje starostu obce zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-

O Kuchyňa č.1/2012 vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych 

vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 1/2015, zo 

dňa 23.09.2015, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O 

Kuchyňa č.1/2012 

f) poveruje starostu obce zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O 

Kuchyňa č.1/2012 na Okresnom úrade v Bratislave Odbor výstavby a bytovej politiky, na 

Obecnom úrade v Kuchyni a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list 

o obsahu dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení na MDVRR SR 

g) poveruje starostu obce vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O 

Kuchyňa č.1/2012 všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 4 

písm. a) a b) stavebného zákona 



13. schvaľuje Zmeny a doplnky ÚPN-O Kuchyňa č.1/2012 o stanovenou záväznou časťou. 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kuchyňa č.1/2015 zo dňa 23.09.2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN Obce Kuchyňa č. 1/2008 zo dňa 30.01.2008 o záväzných častiach územného 

plánu obce Kuchyňa a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O 

Kuchyňa č.1/2012.  

Záväzná textová časť sa mení v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou všeobecne záväzného 

nariadenia. 

Záväzná grafická časť sa mení v zmysle náložky výkresu č. 9 – Výkres regulácie 

14. KOZ  

a) nesúhlasí s prenájmom obecných pozemkov poľovnému združeniu Podhorák, nakoľko 

pozemky budú predmetom obchodnej verejnej súťaže  

b) odporúča zaslať písomné výzvy vlastníkom priľahlých nehnuteľností vodného toku, aby 

zabezpečili plynulý prietok potoka za rodinnými domami súp.č. 137, 141, 147, 488, 489, 

382, 399, 405, 406, 409, 411, 416, 418, 496 a 594  

c) poveruje starostu obce odkúpením časti pozemku par.č. 421/19 v k.ú. Kuchyňa za účelom 

vybudovanie odtokového kanála z miestnej komunikácie do vodného toku par.č. 101/3 v k.ú. 

Kuchyňa  

d) poveruje vykonaním preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch 

súp.č.150 – 300 a prevádzkach, počas roka 2015 a poveruje preventivára obce Jozefa 

Štrudzíka zostavením kontrolných skupín 

e) schvaľuje zmenu zmluvy s Antonom Písečným v predmete miesto nájmu, ktorý sa mení 

na Klub Slniečko a poplatok za energie vo výške 15,00 EUR/mes., s prihliadnutím na 

osobitný zreteľ – potreba uvoľnenia pôvodných nevyhovujúcich priestorov  

g)  súhlasí s inštaláciou spomaľovacieho retardéra pred rodinným domom súp.č. 395  

h) navrhuje vyhľadať osobu – dobrovoľníka, ktorý by zabezpečoval reguláciu dopravy na 

prechode pre chodcov pri kostole z dôvodu bezpečnosti pre deti, v čase od 07:15 do 

08:00hod., počas školského roka  

 

 

 

...................................... .......................................  

             Patrícia Písečná,   Ing. Alexander Dobiaš  

 

 

 

          Róbert Bujna 

              starosta 


