
UZNESENIE č. 3/19  

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 16.10.2019 v Kuchyni  

 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

1. schvaľuje predložený program 

2. schvaľuje  

a/ za zapisovateľa: Gabriela Stehlíková  

b/ do návrhovej komisie: Mgr. Erik Jankovič, Ján Repaský  

c/ za overovateľov zápisnice: PhDr. Zuzana Ondrovičová, Martin Troják  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

 5 5 0 0   

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

4. berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti   

5. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 4/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kuchyňa  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

6. berie na vedomie informáciu o audite KÚZ  

7. a/ schvaľuje použitie rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 

4.208,89 EUR  – rekonštrukcia ŠJ  

b/ schvaľuje použitie rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 

12.012,00 EUR  – nákup gastro zariadenia – konvektomat  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

8. schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 podľa priloženého návrhu:  

 

 

Rozpočet na rok 

2019 v € 

Návrh na   2. zmenu 

rozpočtu na rok 2019  

v € 

2. zmena rozpočtu 

na rok 2019 v € 

Bežné príjmy 1 349 215,87 +10 766,84 1 359 982,71 

Kapitálové príjmy 0,00 +14 500,00 14 500,00 

Finančné operácie príjmové 342 124,15 0,00 342 124,15 

Príjmy spolu 1 691 340,02 +25 266,84 1 716 606,86 

 



  

Rozpočet na rok 

2019  

v € 

 

Návrh na   2. zmenu 

rozpočtu na rok 2019  

v € 

 

2. zmena rozpočtu 

na rok 2019 v € 

Bežné výdavky 1 254 412,48 -8 205,36 1 246 207,12 

Kapitálové výdavky 389 733,00 +32 892,00 422 625,00 

Finančné operácie výdavkové 47 000,00 0,00 47 000,00 

Výdavky spolu 1 691 145,48 +24 686,64 1 715 832,12 

 

9. berie na vedomie informáciu o úvere z Environmentálneho fondu  

10. a) nesúhlasí s prenájom pozemkov firme Ecopark s.r.o., nakoľko prenájom pozemkov 

priamym zadaním nie je možný a postupuje sa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

b) žiada predloženie zmluvy na právne služby od JUDr. Edity Gavorovej z dôvodu 

vyplatenia odmeny za právne služby  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

c/ poveruje komisiu vypracovaním zámennej zmluvy a zmluvy o spolupráci 

k vybudovaniu prístupovej cesty k obytnému súboru. Obec sa bude podieľať na nákladoch 

vkladom pozemkov na miestnu komunikáciu a podielom na zámene pozemkov s ďalšími 

investormi, nakoľko nie je vo finančných možnostiach obce realizovať danú investíciu.   

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

d) schvaľuje predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Kuchyňa, 

pozemku C – KN par.č. 4106/8 o výmere 54 m², zastavané plochy a nádvoria, podľa GP 

40 155 668-43/2009 kupujúcej Miroslave Šantovej, bytom Kuchyňa 38, 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 s pozemkom 

par.č. 4109/1 v k.ú. Kuchyňa vo vlastníctve kupujúcej  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   



 

e) súhlasí so zámerom predaja časti pozemku par.č. reg. „E“ 998/101 s prihliadnutím na 

osobitný zreteľ, pre kupujúceho Františka Németha, bytom Kuchyňa 353, 900 52 

Kuchyňa, za cenu 20,00 EUR/m2 po predložení GP. Odkupovaná časť pozemku svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom parc.č. reg. „C“ 605 vo 

vlastníctve kupujúceho.  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

f) súhlasí so zámerom predaja časti pozemku par.č. reg. „E“ 400/1 s prihliadnutím na 

osobitný zreteľ, pre kupujúcich Ida Herna a Tibor Novosad, Líščie údolie 67, 841 05 

Bratislava, za cenu 20,00 EUR/m2 po predložení GP. Odkupovaná časť pozemku svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom parc.č. reg. „C“ 191/2 

a 194/2 vo vlastníctve kupujúcich, s podmienkou zápisu ťarchy dažďovej kanalizácie vo 

vlastníctve obce Kuchyňa, prechádzajúcej cez pozemok parc.č. reg. „C“ 194/2 v k.ú. 

Kuchyňa  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

g) nevyhovuje žiadosti Stanislava Martona, bytom Hviezdoslavovo námestie 12, 811 02 

Bratislava o odkúpenie časti pozemku reg. „C“ par.č. 190/2 v kú. Kuchyňa, nakoľko Obec 

Kuchyňa nie je vlastníkom uvedeného pozemku  

 Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

h/ súhlasí so zámerom predaja časti pozemku par.č. reg. „E“ 998/101 s prihliadnutím na 

osobitný zreteľ, pre kupujúceho Róberta Bodiša, Tomášikova 16551/5B, 821 01 

Bratislava, za cenu 20,00 EUR/m2 po predložení GP a doloženia vlastníctva priľahlého 

pozemku. Odkupovaná časť pozemku svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok s pozemkom parc.č. reg. „C“ 997 a 994 v k.ú. Kuchyňa  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

 

 

 



11. a) súhlasí s čerpaním krátkodobého úveru do výšky 50.000,00 EUR na pokrytie 

investičných nákladov obce   

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

 

b) navrhuje preložiť dopravnú značku obec Kuchyňa na začiatok zastavaného územia  

 

c) navrhuje osadiť odporúčaciu značku na dodržiavanie pracovného pokoja  

 

12. schvaľuje predaj časti pozemkov reg. „E“ par.č. 190/103 o výmere 49m2 (diel 1); 28m2 

(diel 3) a 118m2 (diel 5) a časť reg „E“ parc.č. 349/2 o výmere 205m2 (diel 6) v k.ú. 

Kuchyňa spolu o výmere 400m2 kupujúcemu Tomáš Valenta r. Valenta, Nezábudková 22, 

Bratislava, PSČ 821 02, SR za cenu 33 EUR/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. 2375/36 v k.ú. Kuchyňa vo vlastníctve 

kupujúceho  

Prítomní Za Zdržal sa Proti Podpis 

5 5 0 0   

  

 

 

 

 

 

  

       

  

      

      

Róbert Bujna 

              starosta 


