
 

UZNESENIE č. 6/18  

z 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 12.12.2018 v Kuchyni  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

 

 

1. schvaľuje predložený program 

2. schvaľuje  

a/ za zapisovateľa: Gabriela Stehlíková  

b/ do návrhovej komisie: Martin Ambra, PhDr. Zuzana Ondrovičová  

c/ za overovateľov zápisnice: Adela Padykulová, Ján Repaský  

3. konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Erik Jankovič, zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

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

5. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  

6. berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly NKÚ  

7. berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018  

8. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 1/2018 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kuchyňa 

9. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku               

a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

Kuchyňa 

10. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2018 o nakladaní                       

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa  

11. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2019  

12. schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3 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 

2018 v € 

Návrh na   3. zmenu 

rozpočtu na rok 2018  

v € 

3. zmena rozpočtu 

na rok 2018 v € 

Bežné príjmy 1 376 492,08 +30 344,22 1 406 836,30 

Kapitálové príjmy 130 229,00 0,00 130 229,00 

Finančné operácie príjmové 354 967,93 +58 222,50 413 190,43 

Príjmy spolu 1 861 689,01 +88 566,72 1 950 255,73 

 

 

    

Rozpočet na rok 

2018 v € 

  

Návrh na   3. zmenu 

rozpočtu na rok 2018  

v € 

  

3. zmena rozpočtu 

na rok 2018 v € 

Bežné výdavky 1 193 792,08 +18 704,22 1 212 496,30 

Kapitálové výdavky 631 419,43 -31 160,00 600 259,43 

Finančné operácie výdavkové 36 000,00 0,00 36 000,00 

Výdavky spolu 1 861 211,51 -12 455,78 1 848 755,73 

 

13. berie na vedomie odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019  

14. schvaľuje rozpočet na rok 2019 a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 – 

2021  

15. volí členov komisií ObZ a to KOZ 1 – Mgr. Erik Jankovič, KOZ 2 – Ing. Zlatica 

Janečková, Ing. Silvia Ondrovičová,  KOZ 3 – Oľga Jánošová, Margita Šťastná, Ing. 

Silvia Klamová, KOZ 4 Mgr. Peter Drozd  

16. odporúča predsedom KOZ predložiť plán činností KOZ na rok 2019  

17. KOZ 

a/ neschvaľuje príspevok ZO SZZPaPCH v Kuchyni, nakoľko žiadosť nespĺňa všetky 

náležitosti v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kuchyňa  

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií vo výške 1.000,00 

EUR pre RZ pri ZŠ Kuchyňa po doložení povinných príloh  

c/ súhlasí s podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na GGH, s.r.o, Kuchyňa 561, 

900 52 Kuchyňa, zastúpený Ing. Michalom Novákom – riaditeľom, IČO 31 445 951, 

z dôvodu nesplnenia dohody o úhrade záväzku v splátkach  

d/ schvaľuje za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Kuchyňa Mgr. Eva Petrášová, Martin 

Ambra  

e/ odporúča preveriť pripojenie stavieb a pozemkov v časti obce, kde je vybudovaná  

verejná kanalizácia  

f) zaslať oznámenie na OÚŽP v Malackách v zmysle par. 40, odst.1, pís. e) zák.č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 



zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v prípade, že domácnosť 

nebola pripojená do 31.12.2018 na verejnú kanalizáciu  

g/ schvaľuje zámer prenajať priestor garáže pri klube dôchodcov  

  

 

 

 

 

 

 

Martin Ambra   PhDr. Zuzana Ondrovičová 

          

 

 

 

 

 

 

 

           

Róbert Bujna 

              starosta 

 


