
UZNESENIE č. 1/19  

z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 27.3.2019 v Kuchyni  

Obecné zastupiteľstvo:  

1. schvaľuje predložený program 

2. schvaľuje  

a/ za zapisovateľa: Gabriela Stehlíková  

b/ do návrhovej komisie: Mgr. Erik Jankovič, Adela Padykulová  

c/ za overovateľov zápisnice: Mgr. Eva Petrášová, Ing. Richard Šturdzík 

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 7  7 0  0    

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

4. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  

5. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č.  1/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kuchyňa  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9 9 0  0    

6. berie na vedomie informáciu o intenzifikácií ČOV 

7. berie na vedomie informáciu o príprave rekonštrukcie ŠJ a súhlasí s kúpou nového 

konvektomatu až po oprave celej elektroinštalácie a po schválení záverečného účtu 

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 9  9 0  0    

8. berie na vedomie informáciu o čerpaní úveru z Environmentálneho fondu  

9. nesúhlasí s predajom akcií Prima banka Slovensko, a.s..za sumu 14 250,00 EUR  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 9  9  0 0    

10. súhlasí s umiestnenie monitorovacieho objektu VÚVH na sledovanie znečistenia v 

podzemných vodách na pozemku reg. „E“ č. 12166, ktorý bude realizovať spoločnosť IN 

SITU P&R, s.r.o., s podmienkou maximálne 5 ročnej výpovednej lehoty a umiestnením 

vrtu na hranici pozemku  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9  9  0  0    

 

 

 



11. schvaľuje systém a harmonogram separovaného zberu, veľkoobjemového odpadu, 

elektroodpadu a  biologický rozložiteľného odpadu  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9  9  0  0    

12. odporúča riešiť nedoplatky na daniach a poplatkoch  

13. KOZ 

a/ nesúhlasí s poskytnutím dotácie na rok 2019 pre poľovnícke združenia Podhorák v 

sume 400 EUR, nakoľko žiadosť nebola podaná v zmysle platného VZN obce o 

poskytovaní dotácií, t.j. nebola podaná v stanovenom termíne a nespĺňala požiadavky  

VZN obce  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9   9 0  0    

b/  nevyhovuje žiadosť Miroslava Velebného o dlhodobý bezplatný prenájom pozemku 

parc.č. 12 156 v k.ú. Kuchyňa, nakoľko sa jedná o nakladanie s majetkom obce. Pozemok 

nemožno prenajať priamym prenájmom a na prenájom musí byť vyhlásená verejná 

obchodná  súťaž 

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 9 9   0 0    

c/ odporúča starostovi obce vysporiadať pozemok pod požiarnou zbrojnicou  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9  9  0  0    

d/ zriaďuje pracovnú komisiu na vypracovanie návrhu zámennej zmluvy s Ing. Milanom 

Žilavým v zložení Róbert Bujna, PrDr. Zuzana Ondrovičová, Martin Ambra, Martin 

Troják 

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 9 8 1  0   

e/ navrhuje vypracovať ďalšie cenové ponuky na rekonštrukčné elektroinštalačné práce 

v ŠJ 

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9   9 0  0    

f/ súhlasí s odpustenie poplatku za prenájom a energie v ambulancii detského lekára 

MUDr. Salčíka 

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 9  8  1  0   

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

pozemku C – KN par.č. 69/2 o výmere 90 m², zastavané plochy a nádvoria, podľa GP 



41335996-93/2019 kupujúcej Dane Vajsábelovej a Dušanovi Víttekovi, bytom Kuchyňa 

127, 900 52 Kuchyňa, za cenu 5,00 €/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. 66/1, 68 a 68/1 v k.ú. Kuchyňa vo vlastníctve kupujúcich  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9   9  0 0    

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

pozemku C – KN par.č. 69/3 o výmere 24 m², zastavané plochy a nádvoria, podľa GP 

41335996-93/2019 kupujúcej Dane Vajsábelovej, bytom Kuchyňa 127, 900 52 Kuchyňa, 

za cenu 5,00 €/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. 67 v k.ú. Kuchyňa vo vlastníctve kupujúcej  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9   9  0  0   

i  nesúhlasí s predajom pozemku par.č. 8615/235 v k.ú. Kuchyňa podľa GP č. 

35 971 525-48/2013 zo dňa 18.11.2013 pre Miloša Havlína a Kristínu Havlínovu, bytom 

Matičná 26, 831 03 Beratislava, a navrhuje predať pozemky všetkým vlastníkom 

priľahlých nehnuteľností tak, aby nezostali nevyužité časti pozemkov  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

9   9  0 0   

j/ nesúhlasí s výrubom stromov na pozemku par.č. 101 v k.ú. Kuchyňa pri rodinnom 

dome č. 375  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 9 9  0  0    

k/ berie na vedomie správu komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ v Kuchyni 

a konštatuje, že majetkové priznanie vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme podali z povinných osôb Róbert Bujna, starosta obce, Karol Tylka, 

hlavný kontrolór obce a Mgr. Janette Rečná riaditeľka ZŠ s MŠ  

 

Mgr. Eva Petrášová  Ing. Richard Šturdzík 

         

      

      

Róbert Bujna 

              starosta 


