
UZNESENIE č. 1/18  

z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 21.03.2018 v Kuchyni  

Obecné zastupiteľstvo:  

1. schvaľuje predložený program  

2. schvaľuje  

a/ za zapisovateľa: Gabriela Stehlíková  

b/ do návrhovej komisie: Ing. Silvia Ondrovičová, Jana Ščasná  

c/ za overovateľov zápisnice: PaedDr. Ľubomír Czanner, PhD., Oľga Jánošová  

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

4. berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra  

5. berie na vedomie informáciu o podaných projektoch a žiadostiach  

6. berie na vedomie informáciu o projekte rekreačnej oblasti Dubník  

7. berie na vedomie stratégiu budovania kanalizačných prípojok na starej časti kanalizácie od 

Obecného úradu po mlyn  

8. berie na vedomie informáciu o prevádzke denného stacionáru  

9. KOZ 

a/ neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku na pobyt v ZSS Rohožník pre Pavla 

Bartoša, Kuchyňa 73  

b/ schvaľuje prenájom priestorov v klube Slniečko pre členov Jednoty dôchodcov 

v Kuchyni, v takom stave v akom sa momentálne priestor nachádza a s tým, že obec nebude 

zaťažená ďalšími nákladmi na prevádzku  

c/ neschvaľuje dotáciu pre SRZ MO Záhorie obvodná organizácia Kuchyňa v požadovanej 

výške 300 EUR a schvaľuje preplatenie nákladov na rybárske preteky vo výške 100 EUR 

a odporúča v budúcnosti organizovať preteky počas LOS  

d/ súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku na budovu DJ a KD  

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

C – KN par.č. 400/32 o výmere 38 m², zastavané plochy a nádvoria, podľa GP 40 155 650-

1/2018 kupujúcej Ivane Turek, bytom Bzovická 4, 851 07 Bratislava, 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 s pozemkom par.č. 149/2 v k.ú. Kuchyňa 

vo vlastníctve kupujúcej  

10. a/ volí Ivanu Bujnovú, bytom Kuchyňa č.95, za prísediacu Okresného súdu Malacky na 

obdobie od 01.04.2018 do 31.03.2022  



b/ schvaľuje podľa § 33, ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi, za 

členov Obecného hasičského zboru: Peter Šturdzík, Lukáš Ščepka, Michal Ščepka, Jozef 

Šturdzík, Jozef Jánoš, Michal Jánoš, Lukáš Jánoš, Pavol Šturdzík, Michal Kyselák, David 

Gáll, David Košický 

c/ schvaľuje členov komisie na VO stavby cesty za KC a časti kanalizácie členov KOZ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Silvia Ondrovičová  Jana Ščasná  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Róbert Bujna 

              starosta 


