
Zápisnica 
napísaná na  2. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konanom 

     dňa 28.02.2019 o 18:00 
 
 
Prítomní :   
                  Pavol Kováč, starosta OcÚ 
          Mgr. Zlatica Bolechová, poslankyňa OZ Stará Myjava 
                  Ľubomír Caltík, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Jaroslav Hradský, poslanec OZ Stará Myjava 
           Ing. Lenka Kodajová , poslankyňa OZ Stará Myjava   
                  Ľubica Kozárová, poslankyňa OZ Stará Myjava     
                  Peter Mizerák, poslanec OZ Stará Myjava  
                  Anna Zmeková, poslankyňa OZ Stará Myjava    
 
Ďalej prítomní: 
           Mgr. Peter Červienka, kontrolór obce 
                   Zdenka Lačoková, zapisovateľka OZ Stará Myjava                  
                    
   
          1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
 
1. Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave otvoril starosta Pavol Kováč,  ktorý 
privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia prítomných šesť poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo 
uznášaniaschopné. Anna Zmeková zložila sľub v priebehu zasadnutia OZ. 
 
Starosta obce oboznámil s programom OZ a  odporúča poslancom, aby  OZ ďalej rokovalo podľa 
nasledovného programu:  
 
Návrh programu  rokovania:   
 
Program: 
                               
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu  zasadnutia 
a) Určenie návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice 
2. Zloženie sľubu poslanca OZ  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Žiadosť pána Kulíška o odkúpenie priľahlého pozemku k chate v RO 
5. Prejednanie požiadavky mesta Myjavy ohľadom investície do rekonštrukcie domu smútku 
6. Návrh na schválenie  I. úpravy rozpočtu na rok 2019 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 
 
Uznesenie č. 15/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe §12, ods.5 zákona č. 369/90 Z.z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
A)     p r e r o k o v a l o  
1. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 28.02.2019 
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B)     s c h v a ľ u j e 
1. program rokovania OZ v Starej Myjave dňa 28.02.2019 
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu  zasadnutia 
a) Určenie návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice 
2. Zloženie sľubu poslanca OZ  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Žiadosť pána Kulíška o odkúpenie priľahlého pozemku k chate v RO 
5. Prejednanie požiadavky mesta Myjavy ohľadom investície do rekonštrukcie domu smútku 
6. Návrh na schválenie  I. úpravy rozpočtu na rok 2019 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský,  Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
1a)  Určenie návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice 

 Starosta obce určuje do návrhovej komisie poslankyne Ing. L. Kodajovú a Ľ. Kozárovú 
a overovateľov  zápisnice poslancov: Mgr. Zl. Bolechovú a P. Mizeráka .  
 
 

2. Zloženie sľubu poslanca OZ  
   Materiál k bodu rokovania poslanci dostali v materiáloch na OZ. Starosta obce oboznámil 
prítomných s výrokom Ústavného súdu SR, ktorý zrušil  rozhodnutie miestnej volebnej komisie 
v Starej Myjave o výsledku volieb z 10. novembra 2018 v časti týkajúcej sa poslanca Štefana 
Nemca a vyhlasuje za riadne zvolenú poslankyňu OZ Annu Zmekovú. 
 
Uznesenie č. 16/2019 
OZ  v Starej Myjave: 
 
I.  Z r u š u j e 
- rozhodnutie  miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ v obci Stará Myjava z 10. 
novembra 2018 v časti týkajúcej sa poslanca Štefana Nemca. 
 
II.  V y h l a s u j e 
 
a) na základe nálezu Ústavného súdu SR PL.ÚS 62/2018-29 Annu Zmekovú za riadne zvolenú 
poslankyňu do Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava, 
b)  Anna Zmeková zložila sľub a bolo jej odovzdané osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou 
Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava vo volebnom období 2018-2022. 
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Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský,  Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 1 
 
Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava: 
Starosta obce prečítal sľub poslanca a následne sľub v znení: ,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, 
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu  
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri 
výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ 
svojim podpisom potvrdila sľub nastupujúca poslankyňa Anna Zmeková. 
Starosta odovzdal nastupujúcej poslankyni Anne Zmekovej Osvedčenie, že sa stala poslankyňou 
Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava. 
 
Uznesenie č. 17/2019 
OZ  v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie: 
 - zloženie sľubu poslankyne Anny Zmekovej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Stará 
Myjava dňa 28.02.2019. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský,  Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 1 
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta obce s kontrolórom obce, Mgr. Petrom Červienkom,  vykonali kontrolu uznesení. 
 
Uznesenie č. 18/2019 
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 3 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
Berie na vedomie  
- kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 29.11.2018. 
  
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
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4. Žiadosť pána Kulíška o odkúpenie priľahlého pozemku k chate v RO 
   Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou pána J. Kulíška o odkúpenie 
pozemkov priľahlého k rekreačnej chate p.č. 40140/32 v RO.  Odpredaj pozemku bol schválený OZ 
13.12.2012 pre bývalého vlastníka chaty. 
  
 
Uznesenie číslo 19/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. zrušuje  
týmto uznesením uznesenie 31/C prijaté dňa 13.12.2012, v časti, ktorou bol schválený odpredaj p. č. 
40140/71 vo výmere 318 m2 a p.č. 40140/72 vo výmere  267 m2reg. „C“, ako pozemku priľahlého 
k rekreačnej chate p.č. 40140/31 v prospech jej  vtedajšieho vlastníka Ing. Jaroslava Kulíška, bytom 
Javorinská 1051/1, Myjava 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Uznesenie číslo 20/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. prerokovalo 
-na základe žiadosti Ing. Jaroslava Kulíška odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40140/71  vo výmere  318 m2 a p.č. 40140/72 vo výmere 267 m2 Ostatné plochy reg. 
„C“. 
II. Schvaľuje  
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40140/71  vo výmere  318 m2  a p.č. 40140/72 Ostatné plochy reg. „C“, 
ako pozemku ktorý je svojím umiestnením a využitím priľahlou plochou k stavbe chaty p.č. 
40140/31- tvorí s touto stavbou neoddeliteľný a funkčný celok, do osobného vlastníctva majiteľa  
rekreačnej chaty Ing. Jaroslava Kulíška, Javorinská 1051/1, Myjava. 
  Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudkom č.153/2011 vyhotoveného  
Ing. Alžbetou Jelínkovou schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedenú p. č. 40140/71 a 40140/72 reg. 
„C“ na sumu 10,00 € / m2. 

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradí kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Ing. Jaroslav Kulíšek nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie poslancov: 
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Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa:  
 
5. Prejednanie požiadavky mesta Myjavy ohľadom investície do rekonštrukcie domu smútku 
OZ na svojom riadnom zasadnutí 8.3.2018 schválilo uznesenie č. 163/2018 o tom, že nesúhlasí 
s finančným príspevkom na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave a uznesenie č. 164/2018 
o nesúhlasení s majetkovým podielom v Dome smútku v Myjave. Keďže mesto Myjava schválilo 
nové VZN o financovaní pohrebov, v ktorom mesto zvýšilo sumu za prenájom Domu smútku na  
630,- €. OZ sa rozhodlo refundovať občanom obce za pohreby časť nákladov. 
 
Uznesenie číslo 21/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I.  P r e r o k o v a l o   a     s ch v a ľ u j e 
 
- vyrovnávací príspevok vo výške 400,00 EUR pozostalým pri úmrtí občana, ktorý mal v čase 
úmrtia trvalý pobyt v obci Stará Myjava. Príspevok sa poskytne na základe predloženej faktúry 
o poskytnutí prenájmu Domu smútku Myjava od 01.03.2019. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa: 0 
 
6. Návrh na schválenie  I. úpravy rozpočtu na rok 2019 
 
Uznesenie číslo 22/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I .   P  r  e  r  o  k  o  v  a  l  o  

I. zmenu rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 

II.   S ch v a ľ u j e 
 
I. zmenu rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 
 
Znížená položka 04.5.1 Cestná doprava 635 006 Výdavky na údržbu rozpočet 12.000,- 
po znížení 8.000,- 
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Nová rozpočtová klasifikácia 10.3.0 Pozostalí  položka  642 023 Príspevok na pohreb 
Rozpočet:  0,00                Úprava:   4.000,00 
 
 
 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
7. Rôzne 
 7.1. Starosta obce informoval OZ o žiadosti pani Holbovej, ktorá stavia v obci rodinný dom a chce 
urobiť zmenu vlastníka pozemku. 
 
Uznesenie číslo 23/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I.  P r e r o k o v a l o   a     s ch v a ľ u j e 
 
- že pozemok p.č. 29014/42 v katastrálnom území Stará Myjava môže byť využitý na výstavbu 
rodinného domu. Taktiež táto parcela p.č. 29014/42 je v návrhu územného plánu obce Stará Myjava 
určená pre IBV.  

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa: 0 
 
7.2. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so  žiadosťou manželov – Marc Thierry 
Siracusa a Silvie Siracusa, bytom Botanická 1720/13, Nitra,  o odkúpenie pozemku priľahlého 
k rekreačnej chate p.č. 40140/65 vo výmere 757 m2 a pozemok pod chatou p.č. 40140/24  v RO.  
Odpredaj pozemku bol schválený OZ 13.12.2012 pre bývalého vlastníka chaty. 
 
 
Uznesenie č. 24/2019 

 
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. zrušuje  
týmto uznesením uznesenie 31/C prijaté dňa 13.12.2012, v časti, ktorou bol schválený odpredaj p. č. 
40140/65 vo výmere 757 m2 ako pozemku priľahlého k rekreačnej chate a p.č. 40140/24 vo výmere  
91m2 reg. „C“, ako pozemku pod chatou v prospech jej  vtedajšieho vlastníka Ing. Rastislava 
Zbořila, , bytom Slávičie údolie, Bratislava. 
 
 



 7 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie číslo 25/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. prerokovalo 
-na základe žiadosti Marc Thierry Siracusa s manželkou Mgr. Silvia Siracusa odpredaj pozemku 
zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: LV 973  p. č. 40140/65 vo výmere  757 m2 a p.č. 40140/24 vo 
výmere 91 m2 Ostatné plochy reg. „C“. 
 
II. Schvaľuje  
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40140/24  vo výmere  91 m2 Ostatné plochy reg. „C“ ako pozemku pod chatou a p.č. 
40140/65 vo výmere 757 m2 Ostatné plochy reg. „C“, ako pozemku ktorý, je svojím umiestnením 
a využitím priľahlou plochou k stavbe chaty p.č. 40140/24- tvorí s touto stavbou neoddeliteľný 
a funkčný celok, do osobného vlastníctva majiteľov rekreačnej chaty Marca Thierry Siracusa 
s manželkou Mgr. Silviou Siracusa, bytom Botanická 1720/13, 949 01  Nitra. 
  Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudkom č.153/2011 vyhotoveného  
Ing. Alžbetou Jelínkovou schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedený pozemok  p. č. 40140/65 reg. „C“ 
na sumu 10,00 € / m2  pozemok p.č. 40140/24 na sumu 16,60€/m2.  

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradia kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Marc Thierry Siracusa s manželkou Mgr. Silviou Siracusa  nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. 
a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
7.3. Žiadosť pani M. Tomešovej a Petra Rybnikára o prenájom pozemku v RO pri ich chatách na 
postavenie prístreškov pre autá. Poslanci sa vyjadrili, že tam je úzka cesta na prejazd, žiadosť 
vyžaduje ďalšie preskúmanie. 
 
 
Uznesenie číslo 26/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
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I. Berie na vedomie 
- žiadosť p. Tomešovej a firmy NEPRE 2 s.r.o., M.R.Štefánika 582/298, 907 01 Myjava, 
v zastúpení p. P. Rybnikárom o prenájom pozemku p.č. 40116/95 vo vlastníctve obce Stará Myjava, 
LV 973. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
   
8. Diskusia 
A. Zmeková – chce uviesť na pravú mieru reči šíriace sa o podaní trestného oznámenie na výsledky 
komunálnych  volieb. Ona podala oznámenie na marenie prípravy a priebehu volieb a referenda. 
P. Mizerák  – osloviť majiteľa pozemku na Uhliskách, aby si ho udržiaval. 
P. Bachorík – dosypať kraj vozovky, sú zanesené zákopy. 
P. Mockovčiaková, p. Zemanová – odpratávanie štrku z cesty po zime. 
 
9. Uznesenie 
P. Kodajová prečítala prijaté uznesenia. 
 
10. Záver 
Starosta obce P. Kováč poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Pavol Kováč,  starosta obce 
 
 
 
_________________________________																													______________________________	
Mgr.	Zl.	Bolechová						P.	Mizerák																																																												Zdenka	Lačoková                                                                                                                                 																																													                                                                                                                                 
Overovatelia zápisnice                                                                        Zapisovateľka 
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V ý p i s  uznesení z 2. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva obce Stará Myjava, zo dňa 
28.02.2019 
 
Uznesenie č. 15/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe §12, ods.5 zákona č. 369/90 Z.z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
A)     p r e r o k o v a l o  
1. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 28.02.2019 
 
B)     s c h v a ľ u j e 
1. program rokovania OZ v Starej Myjave dňa 28.02.2019 
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu  zasadnutia 
a) Určenie návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice 
2. Zloženie sľubu poslanca OZ  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Žiadosť pána Kulíška o odkúpenie priľahlého pozemku k chate v RO 
5. Prejednanie požiadavky mesta Myjavy ohľadom investície do rekonštrukcie domu smútku 
6. Návrh na schválenie  I. úpravy rozpočtu na rok 2019 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský,  Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 16/2019 
OZ  v Starej Myjave: 
 
I.  Z r u š u j e 
- rozhodnutie  miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ v obci Stará Myjava z 10. 
novembra 2018 v časti týkajúcej sa poslanca Štefana Nemca. 
 
II.  V y h l a s u j e 
 
a) na základe nálezu Ústavného súdu SR PL.ÚS 62/2018-29 Annu Zmekovú za riadne zvolenú 
poslankyňu do Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava, 
b) Anna Zmeková zložila sľub a bolo jej odovzdané osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou 
Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava vo volebnom období 2018-2022. 
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Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský,  Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 1 
 
 
Uznesenie č. 17/2019 
OZ  v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie: 
 - zloženie sľubu poslankyne Anny Zmekovej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Stará 
Myjava dňa 28.02.2019. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský,  Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 1 
 
 
Uznesenie č. 18/2019 
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 3 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
Berie na vedomie  
- kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 29.11.2018. 
  
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:  
Zdržali sa:  
 
 
Uznesenie číslo 19/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. zrušuje  
týmto uznesením uznesenie 31/C prijaté dňa 13.12.2012, v časti, ktorou bol schválený odpredaj p. č. 
40140/71 vo výmere 318 m2 a p.č. 40140/72 vo výmere  267 m2reg. „C“, ako pozemku priľahlého 
k rekreačnej chate p.č. 40140/31 v prospech jej  vtedajšieho vlastníka Ing. Jaroslava Kulíška, bytom 
Javorinská 1051/1, Myjava 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
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Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa:  
 
 
Uznesenie číslo 20/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. prerokovalo 
-na základe žiadosti Ing. Jaroslava Kulíška odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40140/71  vo výmere  318 m2 a p.č. 40140/72 vo výmere 267 m2 Ostatné plochy reg. 
„C“. 
II. Schvaľuje  
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40140/71  vo výmere  318 m2  a p.č. 40140/72 Ostatné plochy reg. „C“, 
ako pozemku ktorý je svojím umiestnením a využitím priľahlou plochou k stavbe chaty p.č. 
40140/31- tvorí s touto stavbou neoddeliteľný a funkčný celok, do osobného vlastníctva majiteľa  
rekreačnej chaty Ing. Jaroslava Kulíška, Javorinská 1051/1, Myjava. 
  Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudkom č.153/2011 vyhotoveného  
Ing. Alžbetou Jelínkovou schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedenú p. č. 40140/71 a 40140/72 reg. 
„C“ na sumu 10,00 € / m2. 

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradí kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Ing. Jaroslav Kulíšek nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie číslo 21/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I.  P r e r o k o v a l o   a     s ch v a ľ u j e 
 
- vyrovnávací príspevok vo výške 400,00 EUR pozostalým pri úmrtí občana, ktorý mal v čase 
úmrtia trvalý pobyt v obci Stará Myjava. Príspevok sa poskytne na základe predloženej faktúry 
o poskytnutí prenájmu Domu smútku Myjava. 
6. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
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Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie číslo 22/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I .   P  r  e  r  o  k  o  v  a  l  o  

I. zmenu rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 

II.   S ch v a ľ u j e 
 
I. zmenu rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 
 
Znížená položka 04.5.1 Cestná doprava 635 006 Výdavky na údržbu rozpočet 12.000,- 
po znížení 8.000,- 
Nová rozpočtová klasifikácia 10.3.0 Pozostalí  položka  642 023 Príspevok na pohreb 
Rozpočet:  0,00                Úprava:   4.000,00 
 
 
 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Uznesenie číslo 23/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I.  P r e r o k o v a l o   a     s ch v a ľ u j e 
 
- že pozemok p.č. 29014/42 v katastrálnom území Stará Myjava môže byť využitý na výstavbu 
rodinného domu. Taktiež táto parcela p.č. 29014/42 je v návrhu územného plánu obce Stará Myjava 
určená pre IBV.  

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 24/2019 

 
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. zrušuje  
týmto uznesením uznesenie 31/C prijaté dňa 13.12.2012, v časti, ktorou bol schválený odpredaj p. č. 
40140/65 vo výmere 757 m2 ako pozemku priľahlého k rekreačnej chate a p.č. 40140/24 vo výmere  
91m2 reg. „C“, ako pozemku pod chatou v prospech jej  vtedajšieho vlastníka Ing. Rastislava 
Zbořila, , bytom Slávičie údolie, Bratislava. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie číslo 25/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
I. prerokovalo 
-na základe žiadosti Marc Thierry Siracusa s manželkou Mgr. Silvia Siracusa odpredaj pozemku 
zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: LV 973  p. č. 40140/65 vo výmere  757 m2 a p.č. 40140/24 vo 
výmere 91 m2 Ostatné plochy reg. „C“. 
 
II. Schvaľuje  
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40140/24  vo výmere  91 m2 Ostatné plochy reg. „C“ ako pozemku pod chatou a p.č. 
40140/65 vo výmere 757 m2 Ostatné plochy reg. „C“, ako pozemku ktorý, je svojím umiestnením 
a využitím priľahlou plochou k stavbe chaty p.č. 40140/24- tvorí s touto stavbou neoddeliteľný 
a funkčný celok, do osobného vlastníctva majiteľov rekreačnej chaty Marca Thierry Siracusa 
s manželkou Mgr. Silviou Siracusa, bytom Botanická 1720/13, 949 01  Nitra. 
  Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudkom č.153/2011 vyhotoveného  
Ing. Alžbetou Jelínkovou schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedený pozemok  p. č. 40140/65 reg. „C“ 
na sumu 10,00 € / m2  pozemok p.č. 40140/24 na sumu 16,60€/m2.  

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradia kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Marc Thierry Siracusa s manželkou Mgr. Silviou Siracusa  nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. 
a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
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Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa:0 
 
Uznesenie číslo 26/2019  
OZ  v Starej Myjave na základe v súlade s § 11 ods. 4 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
Berie na vedomie 
- žiadosť p. Tomešovej a firmy NEPRE 2 s.r.o., M.R.Štefánika 582/298, 907 01 Myjava, 
v zastúpení p. P. Rybnikárom o prenájom pozemku p.č. 40116/95 vo vlastníctve obce Stará Myjava, 
LV 973. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Proti uvedenému uneseniu hlasovalo:0 
Zdržalo sa: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Pavol Kováč 
                                                                                                  starosta obce    
 
 
 
 
 


