
UZNESENIE č. 5/17  

z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 11.10.2017 v Kuchyni  

Obecné zastupiteľstvo:  

1. schvaľuje predložený program 

2. schvaľuje  

a/ za zapisovateľa: Gabriela Stehlíková  

b/ do návrhovej komisie: Ing. Richard Šturdzík, Ing. Alexander Dobiaš    

c/ za overovateľov zápisnice: Jana Ščasná, Martin Ambra  

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

4. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  

5. a/ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 1 990,00 Eur  na obstaranie dlhodobého 

majetku – zmeny a doplnky územného plánu obce Kuchyňa 

b/ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 80 140,00 Eur  na obstaranie dlhodobého 

majetku – vybudovanie kanalizácie v obci 

6. 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 

2017 v € 

Návrh na   2. zmenu 

rozpočtu na rok 2017  

v € 

2. zmena rozpočtu 

na rok 2017 v € 

Bežné príjmy 1 109 103,17 +12 971,00 1 122 074,17 

Kapitálové príjmy 0,00 +91 000,00 91 000,00 

Finančné operácie príjmové 225 182,42 0,00 225 182,42 

Príjmy spolu 1 334 285,59 +103 971,00 1 438 256,59 

 
  

  

  

Rozpočet na rok 

2017  

v € 

  

Návrh na   2. zmenu 

rozpočtu na rok 2017  

v € 

  

2. zmena rozpočtu 

na rok 2017 v € 

Bežné výdavky 1 075 944,17 +24 631,00 1 100 575,17 

Kapitálové výdavky 192 500,00 +98 000,00 290 500,00 

Finančné operácie výdavkové 31 150,00 0,00 31 150,00 

Výdavky spolu 1 299 594,17 +122 631,00 1 422 225,17 

 

7. berie na vedomie informáciu o výstavbe kanalizácie  

8. berie na vedomie informáciu o prevádzke v klube dôchodcov  

9. KOZ 

a/ dopĺňa text uznesenie č. 3/17 bod č. 12/e v znení za poslednú čiarku vety „bez 

vybudovania trvalého oplotenia“   



b/ schvaľuje predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Kuchyňa 

označeného ako C-KN parc. č. 998/83 o výmere 35 m² kupujúcim Roman Mrkvica a manž. 

Adriana, rod. Koláriková, bytom Kuchyňa 594, 900 52 Kuchyňa, za cenu  20,00 €/m² podľa 

GP č. 40155650 – 41/2017. Jedná sa prevod majetku obce a to podľa ust. § 9a ods. 8 písm. 

b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. ide o prevod pozemku ktorý tvorí svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou súp. č. 594 vo vlastníctve 

kupujúcich Romana Mrkvicu a manž. Adriany  

c/ schvaľuje zámer predaja časti obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území 

Kuchyňa označeného ako E-KN parc. č. 400/1 kupujúcej Ivane Slobodovej rod. Slobodová, 

bytom Bzovícka 3178/4, 851 07 Bratislava, po predložení GP a zameranie bude vykonané 

v súčinnosti s obcou  

d/ súhlasí s predajom obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Kuchyňa podľa  

GP č. 35 30 80 36 - 33/2017, označený ako C-KN parc. č. 400/29 o výmere 97 m² Michalovi 

Mrvovi, Kuchyňa 399, 900 52 Kuchyňa a Eva Jendrichovská rod. Jendrichovská bytom 

Nová Ľubovňa 551, 065 11 Nová Ľubovňa, za cenu  20,00 €/m². Jedná sa prevod majetku 

obce a to podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. ide 

o prevod pozemku,  ktorý svojím umiestnením tvorí príslušenstvo k rodinnému domu s.č. 

464  

e/ schvaľuje opravu znenia uznesenia č. 2/16 bod 16/d z dôvodu predloženia GP v znení: 

schvaľuje predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat.úz. Kuchyňa označeného ako 

C-KN p.č. 998/80  o výmere 173,00 m
2
, zameraným geometrickým plánom 35308336 – 

22/2017, kupujúcim Štefanovi Markušicovi a manž. Márií, rod. Tanuškovej za cenu 

13,00€/m
2
 a C – KN parc.č. 998/29 o výmere 60,00 m

2
 podľa GP 35308336 – 22/2017 

kupujúcim Antonovi Písečnému a manž. Patrícií Písečnej Hurtošovej, rod. Húseríkovej za 

cenu 13,00 €/m
2
, pričom bude zároveň k pozemku C – KN prar.č. 998/80 v užívaní 

manželov Markušicových zriadené vecné bremeno vo vyznačenom rozsahu podľa 

geometrického plánu, právo vedenia a údržby jestvujúcich inžinierskych sietí v prospech 

manželov Písečných. Jedná sa o osobitný prípad prevodu majetku obce a to podľa ust. § 9a 

ods. 8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. ide o prevod priľahlých pozemkov, 

ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami s.č. 197 a 199 

vo vlastníctve kupujúcich 

f/ schvaľuje predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Kuchyňa, diel 1 

o výmere 53 m² a diel 2 o výmere 215m
2
 oba odchádzajúce z E-KN parc.č. 400/1 k C-KN do 

parc.č. 400/7, zastavané plochy a nádvoria a diel 3 o výmere 28m
2
 odchádzajúci z E-KN 

parc.č. 400/1 k C-KN parc.č. 198/1, zastavané plochy a nádvoria, podľa GP 83/2008 

vyhotoviteľ Peter Král P+Z Real, Športová 10, 906 38 Rohožník kupujúcim Štefan Žonda 



a manž. Ľubica, rod. Mikulášovýchová, bytom Kuchyňa 473, 900 52 Kuchyňa, za cenu  

20,00 €/m². Jedná sa o , osobitný prípad prevodu majetku obce a to podľa ust. § 9a ods. 8 

písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. ide o prevod priľahlých pozemkov, ktoré 

svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami súp. č. 473 a 474 vo 

vlastníctve kupujúcich   

g/ nesúhlasí s predajom časti pozemku E – KN par.č. 12 119 v k.ú Kuchyňa pre Klaudiu 

Vollman, bytom Medveďovej 3, 851 04 Bratislava, nakoľko predaj dotknutého územia bude 

obec realizovať v ponukovom konaní  

h/ schvaľuje predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Kuchyňa, pozemku 

C – KN par.č. 400/31 o výmere 2 m², C –KN par.č. 998/84 o výmere 123 m2 a C – KN 

parc.č. 998/85 o výmere 40m2, zastavané plochy a nádvoria, podľa GP 35380836 – 47/2017 

kupujúcej Margita Repaská, bytom Veľkomoravská 17, 901 01 Malacky, za cenu 20,00 

€/m². Jedná sa o osobitný prípad prevodu majetku obce a to podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) 

zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. ide o prevod priľahlých pozemkov, ktoré svojím 

umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou súp. č. 399 vo vlastníctve 

kupujúcej  

i/ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Róbert Hedvig, rod. 

Hedvig s manž. Ingrid Hedvigová rod. Pavlíčková ako povinní a Obec Kuchyňa, Kuchyňa 

220, 900 52 Kuchyňa, ako oprávnený z vecného bremena v rozsahu podľa GP č. 40155655 – 

22/2017  

10. a/ berie na vedomie informáciu o počte detí v MŠ na ktoré sa nevzťahuje príspevok obce na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Kuchyňa  

b/ nesúhlasí s príspevkom obce na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 

v zmysle VZN obce Kuchyňa č.1/17  

 

 

 

 

 

Ing. Richard Šturdzík  Ing. Alexander Dobiaš 

 

 

 

 

          Róbert Bujna 

              starosta 


