
Zápisnica 
napísaná na  16. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konanom 

     dňa 25.08.2022 o 18:00 
 
 
Prítomní :   
                  Pavol Kováč, starosta OcÚ 
 
                  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                       
                  Anna Zmeková, poslankyňa OZ Stará Myjava   
 
 
Ďalej prítomní:  Mgr. Peter Červienka, hlavný kontrolór obce Stará Myjava           
                   Zdenka Lačoková, zapisovateľka OZ Stará Myjava                  
 
   
          1. Otvorenie 
             Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave  otvoril Pavol Kováč, starosta 
obce, ktorý privítal prítomných. Konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 5 
poslanci OZ, obecné zastupiteľstvo je teda  uznášaniaschopné. Poslanci Mgr. Zl. Bolechová, P. 
Mizerák sa ospravedlnili. 
 
 Starosta obce odporúča poslancom, aby  OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného programu:  
 
Návrh programu  rokovania:   
 
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 
6. Rôzne  
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver     
                               
Starosta Pavol Kováč  oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  Poslanci schválili program 
dnešného rokovania v tomto rozsahu: 
 
Uznesenie č. 214/2022 
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:  
 
I. p r e r o k o v a l o 
A. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva  v Starej Myjave dňa 25.08.2022 
 
II. s c h v a ľ u j e 
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A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 25.08.2022 
 

Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 
6. Rôzne  
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver     
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:   5   poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing.L.Kodajová, Ľ. Kozárová, A. 
Zmeková 
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0  
 
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov  zápisnice 

 
2.1.Pavol Kováč, starosta obce, určuje do návrhovej komisie poslankyňu: Ing. L. Kodajovú, 
2.2.Určenie overovateľov  zápisnice 
Pavol Kováč, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice poslancov: Ľ. Caltíka a A. 

Zmekovú 
 

 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2022 
Správu o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva podáva starosta obce. Uznesenia uložené na 
minulom zasadnutí sú priebežne splnené. 
 
 
 
Uznesenie číslo 215/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 1  Rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave : 
 
I. berie na vedomie 
 prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Stará Myjava zo dňa 13.07.2022 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, Ľ. Kozárová, A. 
Zmeková 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
Starosta obce Pavol Kováč predložil na zasadnutie prihlášky 2 uchádzačov o vykonávanie funkcie 
hlavného kontrolóra obce Stará Myjava, ktorí sa uchádzali o toto miesto na základe výberového 
konania. Voľba hlavného kontrolóra bola zverejnená v týždenníku Kopaničiar expres, na webovej 
stránke  obce a úradnej tabuli. Prihlášku bolo možné podať do 29.07.2022 do 12:00 hodiny. Následne 
komisia otvorila doručené obálky a preskúmala, či žiadosti obsahujú všetky požadované prílohy. 
Komisia žiadosti odobrila a posunula na OZ Stará Myjava, kde bola dňa 25.08.2022 vykonaná voľby 
hlavného kontrolóra. Obaja kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra sa prezentovali. 
 
Uznesenie č. 216/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4., písm. j) : 
 
I. volí: 
-       za hlavného kontrolóra obce Stará Myjava Mgr. Petra Červienku na obdobie 6 rokov 
 
II. určuje   

- hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a koeficient 1,28. 

- v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
možnosť vykonávať hlavnému kontrolórovi popri výkone volenej funkcie hlavného kontrolóra 
obce Stará Myjava aj podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík  J. Hradský, Ing. L.Kodajová, Ľ. Kozárová, A. 
Zmeková 
Zdržalo sa:   0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
5. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 
Na návrh poslanca OZ Petra Mizeráka pracovníčky obecného úradu vypracovali návrh dodatku 
k VZN č. 4/2013 na zvýšenie finančného príspevku na stravu dôchodcov. Návrh bol zverejnený na 
webovej stránke obce a aj na úradnej tabuli v zákonom stanovenom termíne a takisto bol zaslaný aj 
poslancom OZ na preštudovanie.   
 
Uznesenie číslo 217/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe zákona č. 369/90 Z.z. NR SR o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. a): 
 
I. prerokovalo: 
- návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013  
 
II. schvaľuje:                                               
- Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov.  
- Výšku príspevku 0,50 EUR.  
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 Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5   poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L.Kodajová, Ľ. Kozárová, A. 
Zmeková 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
12. Rôzne 
OZ sa zaoberalo opravou miestnych komunikácií. 
 
13. Diskusia 
 
 
14. Uznesenie 
Pani  Kodajová prečítala návrhy uznesení. 
 
 
 
15. Záver 
     Program bol prerokovaný, starosta obce Pavol Kováč ukončil riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Stará Myjava a poďakoval  prítomným za účasť na zasadnutí.   
 
 
 
 
_____________________________ 
Pavol Kováč , starosta obce 
 
 
 
 
_________________________________                             ______________________________ 
       Ľ. Caltík,  A. Zmeková                                                           Zdenka Lačoková 
      Overovatelia zápisnice                                                               Zapisovateľka      
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Výpis  uznesení z 16. riadneho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva obce Stará Myjava, zo dňa 
25.08.2022 
 
 
Uznesenie č. 214/2022 
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:  
 
I. p r e r o k o v a l o 
A. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva  v Starej Myjave dňa 25.08.2022 
 
II. s c h v a ľ u j e 

A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 25.08.2022 

Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 
6. Rôzne  
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver     
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:    5  poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing.L.Kodajová, Ľ. Kozárová, A. 
Zmeková 
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0  
 
 
 
Uznesenie číslo 215/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 1  Rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave : 
 
I. berie na vedomie 
 prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Stará Myjava zo dňa 13.07.2022 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, Ľ. Kozárová, A. 
Zmeková 
Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 216/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4., písm. j) : 
 
I. volí: 
-       za hlavného kontrolóra obce Stará Myjava Mgr. Petra Červienku 
 
II. určuje   

- hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a koeficient 1,28. 

- v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
možnosť vykonávať hlavnému kontrolórovi popri výkone volenej funkcie hlavného kontrolóra 
obce Stará Myjava aj podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík  J. Hradský, Ing. L.Kodajová, Ľ. Kozárová,  A. 
Zmeková 
Zdržalo sa:   0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie číslo 217/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe zákona č. 369/90 Z.z. NR SR o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. a): 
 
I. prerokovalo: 
- návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013  
 
II. schvaľuje:                                               
-Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov. 
- Výšku príspevku 0,50 EUR.  
 
 
 Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5   poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L.Kodajová, Ľ. Kozárová,. A. 
Zmeková 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 


