
Zápisnica 
napísaná na  12. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konanom 

     dňa 02.12.2021 o 16:00 
 
 
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 
 
1. Starosta Pavol Kováč  otvoril zasadnutie, privítal prítomných. 
 

 
2. Starosta obce oboznámil s programom OZ a  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. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Stará Myjava na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 
5. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Stará Myjava 
6. Stanovenie školských obvodov pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp. č. 105, 216, 246, 297, 
319, 386 a súp. č. 30, 116, 302. 
7. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
8. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 
2020/2021  
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom podľa § 140 ods. 1 zákona 385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
10. Žiadosť na schválenie vecného bremena na parcelách p.č. 25598/3, 40102/1, 29564/1,  29558, 
40109, 40110/1, 40116/2, 29598/2, 29564/1 a odkúpenie pozemku p.č. 40116/95 pre potreby 
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov,  ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby 
SA_A1_Stará Myjava,102_103/209, VNK, TS, NNK  
11. Prerokovanie odkúpenia pozemkov v RO- zrušenie uznesenia 31/C/2012 zo dňa 13.12.2012 
12. Predaj pozemkov – zrušenie prijatých uznesení a schválenie odpredaja pozemkov – P. a Z. 
Klimkovci, Durcovci, Pakšiovci, J. Mizeráková, Škápikovci, Blatnickí 
13. Rôzne 
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14. Diskusia 
15. Uznesenie 
16. Záver 
 
 
Uznesenie č. 135/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11 
 
A)     p r e r o k o v a l o  
1. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 02.12.2021 
 
B)     s c h v a ľ u j e 
1. program rokovania OZ v Starej Myjave dňa 02.12.2021 
 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Stará Myjava na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 
5. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Stará Myjava 
6. Stanovenie školských obvodov pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp. č. 105, 216, 246, 297, 
319, 386 a súp. č. 30, 116, 302. 
7. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
8. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 
2020/2021  
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom podľa § 140 ods. 1 zákona 385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
10. Žiadosť na schválenie vecného bremena na parcelách p.č. 25598/3, 40102/1, 29564/1,  29558, 
40109, 40110/1, 40116/2, 29598/2, 29564/1 a odkúpenie pozemku p.č. 40116/95 pre potreby 
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov,  ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby 
SA_A1_Stará Myjava,102_103/209, VNK, TS, NNK  
11. Prerokovanie odkúpenia pozemkov v RO- zrušenie uznesenia 31/C/2012 zo dňa 13.12.2012 
12. Predaj pozemkov – zrušenie prijatých uznesení a schválenie odpredaja pozemkov – P. a Z. 
Klimkovci, Durcovci, Pakšiovci, J. Mizeráková, Škápikovci, Blatnickí 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Uznesenie 
16. 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,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 

2.1.Pavol Kováč, starosta obce, určuje do návrhovej komisie poslancov: Ing. L. Kodajovú  
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2.2.Určenie overovateľov  zápisnice  
Pavol Kováč, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice poslancov: Ľ. Kozárovú, J. 

Hradského 
 
 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 17.06.2021 
Správu o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva podal starosta obce. 
 
 
Uznesenie č. 136/2021    
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11 
 
I. berie na vedomie 
Prijaté znesenia zo zasadnutia OZ Stará Myjava zo dňa 17.06.2021 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
4. Schválenie rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 a  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu 
   Podklady k rozpočtu Obce Stará Myjava a Základnej školy s materskou školou na roky 2022-
2024 boli poslancom zaslané mailom. Návrh rozpočtu sa prebral na obecnej rade, na nej účtovníčka 
Zd. Lačoková poslancom zodpovedala na všetky ich otázky a podala  bližšie vysvetlenie 
k jednotlivým položkám.  Do rozpočtu sa zahrnul aj výdavok na oplotenie Dolného cintorína 
v Myjave. Do rozpočtu sú zahrnuté investičné zámery – oprava budovy starej školy, chodník od 
Kriškov po bytovku, opravy cesty – Výhony, Uhliská, u Mizerákov, u Humeníkov. Do finančných 
príjmov a zároveň aj finančných výdavkov sa oproti zverejnenému návrhu schválilo navýšenie 
o príjem za prefinancovanie projektu z EÚ a do výdavkov vyplatenie  krátkodobého úveru. 
Hlavný kontrolór obce pán Mgr. Červienka prečítal stanovisko k rozpočtu a odporučil rozpočet 
schváliť. 
  
Návrh: rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, bez programovej štruktúry.  
Návrh rozpočtu na rok 2022:  
 
 
                                     Celkové príjmy:                                      Celkové výdavky: 
Obec:    
Bežné                                500.285,00                                              336.592,00 
Kapitálové                         250.000,00                                             298.000,00 
Finančné                            265.000,00                                             220.000,00    
ZŠ s MŠ                              12.700,00                                             173.393,00 
Spolu                              1.027.985,00                                          1.027.985,00        
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Uznesenie č. 137/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11 
 
A)  berie na vedomie:  
Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:   6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Zdržalo sa: 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 138/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11: 
 
A)  prerokovalo a schvaľuje:  
 
- Rozpočet Obce Stará Myjava  a Základnej školy s materskou školou na rok 2022 
  
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 Uznesenie č. 139/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11: 
 
Berie na vedomie: 
- návrh  rozpočtu na roky 2023-2024 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov:  6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, A. Zmeková 
Zdržalo sa: 0  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
5. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 
    Starosta obce  informoval o vykonanom  audite za rok 2020 konsolidovanej účtovnej závierky za 
konsolidovaný celok, ktorý tvoria Obec Stará Myjava, Obecné lesy s.r.o. a ZŠ s MŠ a prečítal 
správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. 
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Uznesenie č. 140/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11: 
 
 
A) Berie na vedomie 
- správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Stará Myjava za rok 2020 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
 Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, 
 Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
6. Stanovenie školských obvodov pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp. č. 105, 216, 246, 
297, 319, 386 a súp. č. 30, 116, 302. 
 
Účtovníčka obce predložila na zasadnutie OZ Stará Myjava stanovenie školského obvodu na šk. rok 
2021/2022 pre žiakov základnej školy, obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh a prijalo nasledovné 
uznesenie. 

 
Uznesenie číslo 141/2021  
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: 
-stanovenie školského obvodu pre žiakov základnej školy z Obce Stará Myjava pre súpisné čísla  
                                       105, 216, 246, 297, 319, 386 a súp. č. 30, 116, 302. 
 
II. schvaľuje:                                               
-dodatok k VZN č. 1/2005 na základe zákona č. 596/2003 v štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8, ods. 2, školský obvod základnej školy pre 
Obec Stará Myjava nasledovne: 
    * pre súpisné čísla 105, 216, 246, 297, 319, 386 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave, 
Štúrova ul. 18, 907 01  Myjava. 
    *  pre súpisné čísla 30, 116, 302 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave,  Viestova 1, 
907 01  Myjava. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
 Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák, 
 Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
7. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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Poslancom OZ bol zaslaný  e-mailom návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec zvyšuje poplatok za 
odpady z dôvodu zvýšenia nákladov za vývoz. Návrhy boli zverejnené aj  na webovej stránke obce 
a na informačnej tabuli obce. Poslanci mali možnosť vyjadriť sa k návrhu. 
 
 
Uznesenie číslo 142/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11: 
 
I. prerokovalo a schvaľuje: 
 
 -   Dodatok č. 1 k VZN 3/2019 o miestnom poplatku  za komunálne  odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Stará Myjava. 
Dodatok je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák,  
Zdržalo sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
8. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy 
v šk.r. 2020/2021  
Starosta obce oboznámil poslancov o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v šk. roku 2020-2021, 
ktorú vypracovali  riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Marta Míková a účtovníčka Zd. Lačoková. 
 
Uznesenie číslo 143/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11: 
 
 

I.   berie na vedomie: 
 

-   správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku  
-   2021-2020 
     
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák  
Zdržal sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom podľa § 140 ods. 1 zákona 
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Starosta obce informoval o potrebe voľby prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom 
podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest 
a volia ich obecné zastupiteľstvá. 
 
 
Uznesenie číslo 144/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11 
 
I. prerokovalo: 
- návrhy na voľbu prísediaceho a nezvolilo prísediaceho, nakoľko sa nenašiel žiadny záujemca. 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák 
Zdržal sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
10. Žiadosť na schválenie vecného bremena na parcelách p.č. 25598/3, 40102/1, 29564/1,  29558, 
40109, 40110/1, 40116/2, 29598/2, 29564/1 a odkúpenie pozemku p.č. 40116/95 pre potreby 
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov,  ktoré sú plánované v rámci pripravovanej 
stavby SA_A1_Stará Myjava,102_103/209, VNK, TS, NNK.  
Žiadosť podala LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09  Bratislava na základe plnomocenstva od 
investora stavby Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava. 
 
Uznesenie číslo 145/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave §11: 
 

I.   prerokovalo: 
-   žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena a odkúpenie časti pozemku pre potreby 

umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: 
-   SA_A1_Stará Myjava, 102_103/209, VNK, TS, NNK 
 

II.   Schvaľuje: 
 

A)  Rozsah „Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu“ pre potreby umiestnenia elektrických 
zariadení a rozvodov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., sídlo: Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v katastrálnom území Stará Myjava, LV 973: 

- parcela KN-C č. 29598/3   
- parcela KN-C č. 40102/1   
- parcela KN-C č. 29564/1    
- parcela KN-C č. 29558   
- parcela KN-C č. 40109    
- parcela KN-C č. 40110/1   
- parcela KN-C č. 40116/2    
- parcela KN-E č. 29598/2   
- parcela KN-E č. 29564/1   
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Predmetom „ Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu“ je povinnosť Povinného - Obce Stará 

Myjava, strpieť na vyššie uvedených častiach zaťažených nehnuteľností: 
 zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení Oprávneného z práv zodpovedajúcich 

vecnému bremenu - spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518.;   

a)   užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení Oprávneného z práv 
zodpovedajúcich vecnému bremenu  
- spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518.;  ako aj ich odstránenie; 

Predmetné práva zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďujú za odplatu a na dobu 
neurčitú. 

Náklady spojené s vyhotovením príslušnej zmluvy, návrhu na vklad, geometrickým plánom 
a správnym poplatkom za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradí žiadateľ – 
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47  Bratislava. 
 

III.   Schvaľuje: 
 

-  zámer odpredaja časti pozemku pre potreby výstavby transformačnej stanice na parc. č. 
reg. C zapísaného na LV 973  40116/95 . 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová, 
Ľ. Kozárová, P. Mizerák 
Zdržal sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
11. Prerokovanie odkúpenia pozemkov v RO- zrušenie uznesenia 31/C/2012 zo dňa 13.12.2012 
Na základe nového znaleckého posudku č. 102/2021 vypracovaného Ing. A. Jelínkovou sa 
prehodnotila cena pozemkov v RO a poslanci stanovili nové ceny za pozemky pod chatou a priľahlé 
pozemky ku chatám. Navrhované ceny  
 
 
Uznesenie č. 146/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 31/C/2021, 

ktoré bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 13.12.2012. 
 

II.   Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 31/C/2021, 
ktoré bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 13.12.2012 a to 
v príslušnom rozsahu – rušia tie body uznesenia č. 31/C/2012, ktoré neboli do dňa 
2.12.2021 naplnené. 

 



 9 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 147/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie, do dňa 2.12.2021, 
nenaplnených bodov uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva Obce Stará Myjava, ktoré 
boli prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 7.9.2011 a vzťahovali sa 
k prevodu pozemkov v rekreačnej oblasti Stará Myjava(pod stavbami a pri rekreačných 
chatách). 

 
II.   Schvaľuje 

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie, do dňa 2.12.2021, 
nenaplnených bodov uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva Obce Stará Myjava, ktoré 
boli prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 7.9.2011 a vzťahovali sa 
k prevodu pozemkov v rekreačnej oblasti Stará Myjava(pod stavbami a pri rekreačných 
chatách). 

 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 148/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
-  meno a priezvisko: Pavol Caltík, rodený Caltík 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   
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štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a manželka 

meno a priezvisko: Anna Caltíková, rodená Švancarová,  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/64 vo výmere   458 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
 

II.   Schvaľuje 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
-  meno a priezvisko: Pavol Caltík, rodený Caltík 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a manželka 

meno a priezvisko: Anna Caltíková, rodená Švancarová,  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/64 vo výmere   458 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40140/64 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne so stavbou rekreačnej chaty s. č. 20013, ktorá je v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov p. Pavla Caltíka s manželku Annou Caltíkovou, tvoria jeden funkčný 



 11 

a neoddeliteľný celok, ktorý manželia Caltíkoví dlhodobo kosia, čistia a udržiavajú – právny vzťah 
k stavbe chaty v jeho osobnom vlastníctve je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 
1371. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40140/64 v prospech manželov Caltíkových 
a to v podiele 1/1 k celku do BSM sa zosúladí užívací a právny stav. 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20caltik.pdf  
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40140/64 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 458 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 8244,00 €; slovom osemtisícdvestoštyridsaťštyri  EUR. 

 Žiadatelia  nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, IIng. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 149/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča prevod nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Obce Stará Myjava  v prospech: 
-  meno a priezvisko: Pavol Caltík, rodený Caltík 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a manželka 

meno a priezvisko: Anna Caltíková, rodená Švancarová,  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 
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trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/23 vo výmere   58 m2 ostatná plocha    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
 

II.   Schvaľuje 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava v prospech: 
-  meno a priezvisko: Pavol Caltík, rodený Caltík 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a manželka 

meno a priezvisko: Anna Caltíková, rodená Švancarová,  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“          - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/23 vo výmere   58 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40140/23 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a stojí nej stavba rekreačnej chaty, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 
Caltíkových – tieto nehnuteľnosti tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý manželia 
Caltíkoví dlhodobo kosia, čistia a udržiavajú – právny vzťah k stavbe je evidovaný v k. ú. Stará 
Myjava na liste vlastníctva č. 1371. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40140/23 v prospech manželov Caltíkových 
a to v podiele 1/1 k celku do BSM sa zosúladí užívací a právny stav. 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40140/23 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
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zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 30,00€/m2, čo celkovo za 58 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 1740,00 €; slovom jedentisícsedemstoštyridsať  EUR. 

 
Žiadatelia  nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších  

predpisov.  Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
       
 
Uznesenie č. 150/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 

meno a priezvisko: Mgr. Jana Fúsková PhD., rodená Fúsková 
dátum narodenia:  30.04.1984 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Brestovec č. 125,  PSČ 907 01  
štátna príslušnosť:  
 
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľností nachádzajúcej sa v obci a  

k. ú. Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 091/20, ktorý dňa 21.7.2020 
autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 27.7.2020 úradne overený Okresným úradom 
Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-265/2020, odčleňujúcej sa od pôvodnej 
parcely KN-C č. 40140/34 vo výmere 338 m2 ostatná plocha; pričom právny vzťah k pôvodnej 
parcele KN-C č. 40140/34 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973; jedná sa o: 
-  diel 6 vo výmere 169 m2 pričleňujúci sa k novovytvorenej parcele KN-C č. 40140/80 
 

II.   Schvaľuje 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

meno a priezvisko: Mgr. Jana Fúsková PhD., rodená Fúsková 
dátum narodenia:  30.04.1984 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Brestovec č. 125,  PSČ 907 01  
štátna príslušnosť:  
 
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľností nachádzajúcej sa v obci a  
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k. ú. Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 091/20, ktorý dňa 21.7.2020 
autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 27.7.2020 úradne overený Okresným úradom 
Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-265/2020, odčleňujúcej sa od pôvodnej 
parcely KN-C č. 40140/34 vo výmere 338 m2 ostatná plocha; pričom právny vzťah k pôvodnej 
parcele KN-C č. 40140/34 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973, jedná sa o: 
-  diel 6 vo výmere 169 m2 pričleňujúci sa k novovytvorenej parcele KN-C č. 40140/80 
 
Dôvodová správa 

Predmet plánovaného odpredaja – diel 6 vo výmere 169 m2, zameraný Geometrickým plánom 
č. 091/20 (G1-265/2020) pričleňujúci sa k novovytvorenej parcele KN-C č. 40140/80 vo výmere 292 
m2 ostatná plocha sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce Stará Myjava a spoločne so stavbou 
rekreačnej chaty s. č. 513 a parcelami KN-C č. 40140/29 a KN-C č. 40140/80, ktoré sú v podiele 1/1 
k celku vo vlastníctve p. Mgr. Jany Fúsekovej PhD.  tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, 
ktorý vlastníčka rekreačnej chaty s. č. 513  kosí, čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 513 ako 
aj k parcelám KN-C č. 40140/29 a KN-C č. 40140/80 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste 
vlastníctva č. 1862. 

Prevodom vlastníckeho práva k dielu 6 – zameraného Geometrickým plánom č. 091/20 (G1-
265/2020) v prospech p. Mgr. Jany Fúskovej PhD. a to v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací 
a právny stav. 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20fuskova.pdf  
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu – dielu 6 -  zameraného Geometrickým plánom 

č. 091/20 (G1-265/2020) bola na základe znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. 
Alžbetou Jelínkovou schválená obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00€/m2, 
čo celkovo za 169 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu v sume 3042,00 €; slovom tritisícštyridsaťdva 
EUR. 

Žiadateľka  nie  je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľka. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 151/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
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I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Peter Dúbrava, rodený Dúbrava 

dátum narodenia:  30.04.1984 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Brestovec č. 125,  PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľností nachádzajúcej sa v obci a  
k. ú. Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 091/20, ktorý dňa 21.7.2020 
autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 27.7.2020 úradne overený Okresným úradom 
Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-265/2020, odčleňujúcej sa od pôvodnej 
parcely KN-C č. 40140/34 vo výmere 338 m2 ostatná plocha; pričom právny vzťah k pôvodnej 
parcele KN-C č. 40140/34 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973; jedná sa o: 
-  diel 8 vo výmere 169 m2 pričleňujúci sa k novovytvorenej parcele KN-C č. 40140/81 
 

II.   Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Peter Dúbrava, rodený Dúbrava 

dátum narodenia:  30.04.1984 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Brestovec č. 125,  PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľností nachádzajúcej sa v obci a  
k. ú. Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 091/20, ktorý dňa 21.7.2021 
autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 27.7.2021 úradne overený Okresným úradom 
Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-265/2020, odčleňujúcej sa od pôvodnej 
parcely KN-C č. 40140/34 vo výmere 338 m2 ostatná plocha; pričom právny vzťah k pôvodnej 
parcele KN-C č. 40140/34 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973; jedná sa o: 

-  diel 8 vo výmere 169 m2 pričleňujúci sa k novovytvorenej parcele KN-C č. 40140/81 
 

Dôvodová správa   
Predmet plánovaného odpredaja – diel 8 vo výmere 169 m2, zameraný Geometrickým plánom 

č. 091/20 (G1-265/2020) pričleňujúci sa k novovytvorenej parcele KN-C č. 40140/81 vo výmere 559 
m2 ostatná plocha sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce Stará Myjava a spoločne so stavbou 
rekreačnej chaty s. č. 514 a parcelami KN-C č. 40140/27 a KN-C č. 40140/81, ktoré sú v podiele 1/1 
k celku vo vlastníctve p. Petra Dúbravu tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý vlastník 
rekreačnej chaty s. č. 514  kosí, čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 514 ako aj k parcelám 
KN-C č. 40140/27 a KN-C č. 40140/81 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1298. 
Prevodom vlastníckeho práva k dielu 8 – zameraného Geometrickým plánom č. 091/20 (G1-
265/2020) v prospech p. Petra Dúbravu. a to v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací a právny stav 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
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15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20dubravaP.pdf  
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu – dielu 8 -  zameraného Geometrickým plánom 

č. 091/20 (G1-265/2020) bola na základe znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. 
Alžbetou Jelínkovou schválená obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, 
čo celkovo za 169 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu v sume 3042,00 €; slovom tritisícštyridsaťdva 
EUR. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že žiadateľ je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g 
zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľ. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
  
Uznesenie č. 152/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Peter Dúbrava, rodený Dúbrava 

dátum narodenia:  30.04.1984 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Brestovec č. 125,  PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“          - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/59 vo výmere   113 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II.   Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Peter Dúbrava, rodený Dúbrava 

dátum narodenia:  30.04.1984 rodné číslo: 
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trvalé bydlisko: Brestovec č. 125,  PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“          - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/59 vo výmere   113 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40140/59 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne so stavbou rekreačnej chaty s. č. 514 a parcelami KN-C č. 40140/27 a KN-
C č. 40140/81, ktoré sú v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve p. Petra Dúbravu  tvoria jeden funkčný 
a neoddeliteľný celok, ktorý p. Dúbrava kosí, čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 514 ako 
aj k parcelám KN-C č. 40140/27 a KN-C č. 40140/81 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste 
vlastníctva č. 1298. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40140/59 v prospech p. Petra Dúbravu   a to 
v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací a právny stav 
 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20dubrava.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40140/59 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 113 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 2034,00 €; slovom dvetisíctridsaťštyri EUR. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že žiadateľ je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-

g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľ. 

 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali:Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 153/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
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I.   Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Drahomíra Gáliková rodená Haringová  

dátum narodenia: 29.01.1947  rodné číslo:  
 trvalé bydlisko: Nám. M.R.Štefánika 600/80, Myjava, PSČ 907 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
 
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/122 vo výmere   257 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II.   Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Drahomíra Gáliková rodená Haringová  

dátum narodenia: 29.01.1947  rodné číslo:  
 trvalé bydlisko: Nám. M.R.Štefánika 600/80, Myjava, PSČ 907 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/122 vo výmere   257 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/122 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou rekreačnej chaty s. č. 476 a  parcelou KN-C č. 40116/25, ktoré 
sú v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve p. Gálikovej tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý 
vlastníčka chaty s. č. 476  kosí, čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 476 ako aj k parcele KN-
C č. 40116/25 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1644. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/122 v prospech: 
- p. Drahomíry Gálikovej rodená Haringovej v podiele 1/1 k celku 

sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 
https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20galikova.pdf  
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Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/122 bola na základe 
znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 257 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 4626,00 €; slovom štyritisícšesťstodvadsaťšesť EUR. 

 
Žiadateľka nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľka. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
      
 
Uznesenie č. 154/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Dana Valková, rodená Szukenyiková 

dátum narodenia: 25.11.1961 rodné číslo:  
II.     trvalé bydlisko: Pažického 412/12, 907 01 Myjava,  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Slávka Horniačková, rodená Szukenyiková 
dátum narodenia: 6.12.1969 rodné číslo:  

III.     trvalé bydlisko: 1. Mája 555/2, 907 01 Myjava 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 3/ meno a priezvisko: Štefánia Gašparíková, rodená Szukenyiková 

dátum narodenia: 27.9.1967 rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Gen. Svobodu 34/20, 907 01 Myjava 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/89 vo výmere   81 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
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II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Dana Valková, rodená Szukenyiková 

dátum narodenia: 25.11.1961 rodné číslo:  
IV.     trvalé bydlisko: Pažického 412/12, 907 01 Myjava,  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Slávka Horniačková, rodená Szukenyiková 
dátum narodenia: 6.12.1969 rodné číslo:  

V.     trvalé bydlisko: 1. Mája 555/2, 907 01 Myjava 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 3/ meno a priezvisko: Štefánia Gašparíková, rodená Szukenyiková 

dátum narodenia: 27.9.1967 rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Gen. Svobodu 34/20, 907 01 Myjava 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/89 vo výmere   81 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/89 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne so stavbou rekreačnej chaty s. č. 20003 a  parcelou KN-C č. 40116/65, ktoré 
sú v podielovom spoluvlastníctve p. Valkovej, p. Horniačkovej a p. Gašparíkovej tvoria jeden 
funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý vlastníčky rekreačnej chaty s. č. 20003  kosia, čistia 
a udržiavajú – právny vzťah k stavbe s. č. 20003 ako aj k parcele KN-C č. 40116/65 je evidovaný v k. 
ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1291. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/89 v prospech: 
- p. Dany Valkovej, rodenej Szukenyikovej   v podiele 1/3 k celku 
- p. Slávky Horniačkovej, rodenej Szukenyikovej  v podiele 1/3 k celku 
- p. Štefánie Gašparíkovej, rodenej Szukenyikovej v podiele 1/3 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20gasparikova.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/89 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00  €/m2, čo celkovo za 81 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 1458,00,-€; slovom jedentisícštyristopäťdesiatosem EUR. 
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Žiadateľky nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadateľky. 
 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
  
Uznesenie č. 155/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Horňák, rodený Horňák 

dátum narodenia:  20.12.1946 rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Hurbanova 932/1, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

a manželka 

meno a priezvisko: Ing. Jana Horňáková, rodená Siváčková 
dátum narodenia:  05.0.7.1948 rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Hurbanova 932/1, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/74 vo výmere   369 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Horňák, rodený Horňák 
dátum narodenia:  20.12.1946 rodné číslo:  
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trvalé bydlisko: Hurbanova 932/1, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

a manželka 

meno a priezvisko: Ing. Jana Horňáková, rodená Siváčková 
dátum narodenia:  05.0.7.1948 rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Hurbanova 932/1, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/74 vo výmere   369 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40140/74 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne so stavbou rekreačnej chaty s. č. 20022 a parcelou KN-C č. 40140/32, ktoré 
sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov p. Ing. Jaroslav Horňáka s manželkou Ing. Janou 
Horňákovou tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý manželia Horňákoví dlhodobo kosia, 
čistia a udržiavajú – právny vzťah k stavbe s. č. 20022 ako aj k parcele KN-C č. 40140/32 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1300. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40140/74 v prospech manželov 
Horňákových  a to v podiele 1/1 k celku do BSM sa zosúladí užívací a právny stav 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20hornak.pdf 
    

Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40140/74 bola na základe 
znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 369 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 6 642,00 €; slovom šesťtisícšesťstoštyridsaťdva EUR. 
    

 Žiadatelia  nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
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Uznesenie č. 156/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 

základe 
§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Libor Koníček, rodený Koníček 
dátum narodenia:  25.09.1968  rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Partizánska 286/9, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/68 vo výmere   447 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  

 
II. Schvaľuje  

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Libor Koníček, rodený Koníček 
dátum narodenia:  25.09.1968  rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Partizánska 286/9, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/68 vo výmere   447 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  

  
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40140/68 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne so stavbou rekreačnej chaty s. č. 20019, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve p. Libora Koníčka  tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý p. Koníček kosí, 
čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 20019 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste 
vlastníctva č. 1299. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40140/68 v prospech p. Libora Koníčka   a to 
v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací a právny stav 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20konicek.pdf 
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Kúpna cena  predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40140/68 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 447 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 8 046,00 €; slovom osemtisícštyridsaťšesť EUR. 
 

Žiadateľ nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľ. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 157/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava v prospech: 

- meno a priezvisko: Libor Koníček, rodený Koníček 
dátum narodenia:  25.09.1968  rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Partizánska 286/9, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/28 vo výmere   58 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  

 
II. Schvaľuje  

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava v prospech: 
- meno a priezvisko: Libor Koníček, rodený Koníček 

dátum narodenia:  25.09.1968  rodné číslo:  
trvalé bydlisko: Partizánska 286/9, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
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LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40140/28 vo výmere   58 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  

 
 
  

Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40140/28 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava, stojí na nej stavba rekreačnej chaty s. č. 20019, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve p. Libora Koníčka  – právny vzťah k stavbe s. č. 20019 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava 
na liste vlastníctva č. 1299. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40140/28 v prospech p. Libora Koníčka   a to 
v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací a právny stav 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Kúpna cena  predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40140/68 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 30,00 €/m2, čo celkovo za 58 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 1 740,00 €; slovom jedentisícsedemstoštyridsať EUR. 
 

Žiadateľ nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľ. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 158/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Anna Kostelná, rodená Šepláková 

dátum narodenia: 22.06.1943 rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Marečkova 975/22, 907 01 Myjava,  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kostelný, rodený Kostelný  
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dátum narodenia: 29.10.1965 rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Ulica SNP 415/11, 907 01 Myjava 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/108 vo výmere   242 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
 

II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Anna Kostelná, rodená Šepláková 

dátum narodenia: 22.06.1943 rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Marečkova 975/22, 907 01 Myjava,  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kostelný, rodený Kostelný  
dátum narodenia: 29.10.1965 rodné číslo:  

  trvalé bydlisko: Ulica SNP 415/11, 907 01 Myjava 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/108 vo výmere   242 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/108 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou chaty s. č. 498 a  parcelou KN-C č. 40116/38, ktoré sú 
v podielovom spoluvlastníctve p. Kostelnej a p. Ing. Kostelného tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný 
celok, ktorý vlastníci chaty s. č. 498  kosia, čistia a udržiavajú – právny vzťah k stavbe s. č. 498 ako 
aj k parcele KN-C č. 40116/38 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1791. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/108 v prospech: 
- p. Anny Kostelnej, rodenej Šeplákovej     v podiele 5/6 k celku 
- p. Ing. Rastislava Kostelného, rodeného Kostelného  v podiele 1/6 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20kostelna.pdf 
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Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/108 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu  18,00 €/m2, čo celkovo za 242 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 4 356,00 €; slovom štyritisíctristopäťdesiatšesť EUR. 
      

Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie  č. 159/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Mgr. Radim Kovařík, rodený Kovařík 
dátum narodenia:  22.07.1971 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: 907 01 Stará Myjava č. 510  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/82 vo výmere   175 m2 zastavaná plocha a nádvorie    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
II. Schvaľuje  

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Mgr. Radim Kovařík, rodený Kovařík 
dátum narodenia:  22.07.1971 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: 907 01 Stará Myjava č. 510  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
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 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/82 vo výmere   175 m2 zastavaná plocha a nádvorie    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/82 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou rekreačnej chaty s. č. 510 a  parcelou KN-C č. 40116/63, ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve p. Mgr. Radima Kovaříka tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, 
ktorý p. Mgr. Radim Kovařík  kosí, čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 510 ako aj k parcele 
KN-C č. 40116/63 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1491. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/82 v prospech p. Mgr. Radima 
Kovaříka a to v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací a právny stav 
    

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20kovarik.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/82 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava  na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 175 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3 150,00 €; slovom tritisícjednostopäťdesiat EUR. 
 

Žiadateľ nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľ. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
        
Uznesenie č. 160/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I. Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Ľubomíra Kuzmová rodená Kuzmová 
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dátum narodenia: 29.06.1980  rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Bizetova 461/8, Nitra - Klokočina, PSČ 949 11 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
  
2/ meno a priezvisko: Ivana Kuzmová rodená Kuzmová 

dátum narodenia: 04.08.1981 rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Bizetova 461/8, Nitra - Klokočina, PSČ 949 11 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/121 vo výmere   258 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
II. Schvaľuje  

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Ľubomíra Kuzmová rodená Kuzmová 

dátum narodenia: 29.06.1980  rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Bizetova 461/8, Nitra - Klokočina, PSČ 949 11 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
2/ meno a priezvisko: Ivana Kuzmová rodená Kuzmová 

dátum narodenia: 04.08.1981 rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Bizetova 461/8, Nitra - Klokočina, PSČ 949 11 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku   - umiestnenie 
pozemku 
parcela č. 40116/121 vo výmere   258 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/121 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou chaty s. č. 477 a  parcelou KN-C č. 40116/24, ktoré sú 
v podielovom spoluvlastníctve p. Ľubomíry Kuzmovej a p. Ivany Kuzmovej tvoria jeden funkčný 
a neoddeliteľný celok, ktorý vlastníčky chaty s. č. 477  kosia, čistia a udržiavajú – právny vzťah 
k stavbe s. č. 477 ako aj k parcele KN-C č. 40116/24 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste 
vlastníctva č. 1447. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/121 v prospech: 
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- p. Ľubomíry Kuzmovej, rodenej Kuzmovej  v podiele 1/2 k celku 
- p. Ivany Kuzmovej, rodenej Kuzmovej   v podiele 1/2 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 

    
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20kuzmova.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/121 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00-€/m2, čo celkovo za 258 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 4 644,00€; slovom štyritisícšesťstoštyridsaťštyri EUR. 

 
Žiadateľky nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadateľky. 

   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 161/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Ing. Marcela Vitková, rodená Moravčíková 

dátum narodenia: 06.12.1966  rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Komenského 1567/21, Modra, PSČ 900 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
2/ meno a priezvisko: Ing. Igor Moravčík, rodený Moravčík   

dátum narodenia:  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: New South Wales 2330,  

Singleton, Heights, 6 Partridge Place, Austrálsky zväz 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
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 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/109 vo výmere   194 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Ing. Marcela Vitková, rodená Moravčíková 

dátum narodenia: 06.12.1966  rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Komenského 1567/21, Modra, PSČ 900 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
2/ meno a priezvisko: Ing. Igor Moravčík, rodený Moravčík   

dátum narodenia:  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: New South Wales 2330,  

Singleton, Heights, 6 Partridge Place, Austrálsky zväz 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku   - umiestnenie 
pozemku 
parcela č. 40116/109 vo výmere   194 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/109 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou chaty s. č. 15, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Ing. 
Vítkovej a p. Ing. Moravčíka  tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý vlastníci chaty s. č. 
15  kosia, čistia a udržiavajú – právny vzťah k stavbe s. č. 15 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na 
liste vlastníctva č. 1463. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/109 v prospech: 
- p. Ing. Marcely Vítkovej, rodenej Moravčíkovej  v podiele 1/2 k celku 
- p. Ing. Igora Moravčíka, rodeného Moravčíka v podiele 1/2 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20moravcik.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/109 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
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zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00,-€/m2, čo celkovo za 194 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3492,00,- €; slovom tritisícštyristodeväťdesiatdva EUR. 
      

Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 162/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Ing. Marcela Vitková, rodená Moravčíková 

dátum narodenia: 06.12.1966  rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Komenského 1567/21, Modra, PSČ 900 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
2/ meno a priezvisko: Ing. Igor Moravčík, rodený Moravčík   

dátum narodenia:  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: New South Wales 2330,  

Singleton, Heights, 6 Partridge Place, Austrálsky zväz 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/12 vo výmere   40 m2 zastavaná plocha a nádvorie    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
II.       Schvaľuje  

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Ing. Marcela Vitková, rodená Moravčíková 

dátum narodenia: 06.12.1966  rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Komenského 1567/21, Modra, PSČ 900 01  



 33 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
2/ meno a priezvisko: Ing. Igor Moravčík, rodený Moravčík   

dátum narodenia: 06.05.1963 rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: New South Wales 2330,  

Singleton, Heights, 6 Partridge Place, Austrálsky zväz 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/12 vo výmere   40 m2 zastavaná plocha a nádvorie    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/12 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava – stojí na nej stavba chaty s. č. 15, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Ing. 
Vítkovej a p. Ing. Moravčíka  - tieto nehnuteľnosti tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý 
vlastníci chaty s. č. 15  kosia, čistia a udržiavajú – právny vzťah k stavbe s. č. 15 je evidovaný v k. ú. 
Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1463. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/12 v prospech: 
- p. Ing. Marcely Vítkovej, rodenej Moravčíkovej  v podiele 1/2 k celku 
- p. Ing. Igora Moravčíka, rodeného Moravčíka v podiele 1/2 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/12 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 30,00 €/m2, čo celkovo za 40 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 1 200,00 €; slovom jedentisícdvesto EUR. 
      

Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 163/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
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I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Mgr. Milan Obuch, rodený Obuch 
dátum narodenia:  03.06.1950 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Michalská 383/6, 811 01 Bratislava  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

a manželka 

meno a priezvisk: Mgr. Drahoslava Obuchová rodená Caltíková 
dátum narodenia:  06.10.1962 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Michalská 383/6, 811 01 Bratislava 
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/69 vo výmere   167 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
II. Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Mgr. Milan Obuch, rodený Obuch 
dátum narodenia:  03.06.1950 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Michalská 383/6, 811 01 Bratislava  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

a manželka 

meno a priezvisk: Mgr. Drahoslava Obuchová rodená Caltíková 
dátum narodenia:  06.10.1962 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Michalská 383/6, 811 01 Bratislava 
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/69 vo výmere   167 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/69 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s parcelou KN-C č. 40116/71, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov p. Mgr. Milana Obucha s manželkou Mgr. Drahoslavou Obuchovou tvoria jeden funkčný 
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a neoddeliteľný celok, ktorý manželia Obuchoví dlhodobo kosia, čistia a udržiavajú– právny vzťah k 
parcele KN-C č. 40116/71 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1248. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/69 v prospech manželov Obuchových 
a to v podiele 1/1 k celku do BSM sa zosúladí užívací a právny stav 
 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 
- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20obuch.pdf 
 

Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/69 bola na základe 
znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00€/m2, čo celkovo za 167 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3 006,00 €; slovom tritisícšesť EUR. 

 
 Žiadatelia  nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. 

v znení neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
    
Uznesenie č. 164/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Ing. Oto Pisarovič, rodený Pisarovič  
dátum narodenia: 5.12.1958 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Trnavská 18, 919 04 Smolenice 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/115 vo výmere   198 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
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II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Ing. Oto Pisarovič, rodený Pisarovič  

dátum narodenia: 5.12.1958 rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Trnavská 18, 919 04 Smolenice 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/115 vo výmere   198 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/115 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou chaty s. č. 491 a  parcelou KN-C č. 40116/18, ktoré sú vo 
vlastníctve p. Ing. Ota Pisaroviča tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý vlastník chaty s. 
č. 491  kosí, čistí a udržiava – právny vzťah k stavbe s. č. 491 ako aj k parcele KN-C č. 40116/18 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1373. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/115 v prospech: 
- p. Ing. Ota Pisaroviča, rodeného Pisaroviča  v podiele 1/1 k celku  

sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20pisarovic.pdf  
 
Kúpna cena  predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/115 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00€/m2, čo celkovo za 198 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3 564,00 €; slovom tritisícpäťstošesťdesiatštyri EUR. 
    

Žiadateľ nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľ. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0 
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Uznesenie č. 165/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Eva Reisenauerová, rodená Fulierová 

dátum narodenia: 15.07.1964 rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Ľ. Fullu 10, Malacky, PSČ 901 01 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Jana Šellengová, rodená Fulierová  
dátum narodenia: 05.02.1967, rodné číslo:  

  trvalé bydlisko: Staromyjavská 685/11, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
3/ meno a priezvisko: Danica Dobrovodská rodená Fulierová  

dátum narodenia: 30.07.1975  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: 906 22, Poriadie, č. 303  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/120 vo výmere   179 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Eva Reisenauerová, rodená Fulierová 

dátum narodenia: 15.07.1964 rodné číslo: 
  trvalé bydlisko: Ľ. Fullu 10, Malacky, PSČ 901 01 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Jana Šellengová, rodená Fulierová  
dátum narodenia: 05.02.1967, rodné číslo:  

  trvalé bydlisko: Staromyjavská 685/11, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
3/ meno a priezvisko: Danica Dobrovodská rodená Fulierová  

dátum narodenia: 30.07.1975  rodné číslo:  
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  trvalé bydlisko: 906 22, Poriadie, č. 303  
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/120 vo výmere   179 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/120 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou rekreačnej chaty s. č. 478 a  parcelou KN-C č. 40116/23, ktoré 
sú v podielovom spoluvlastníctve p. Reisenauerovej, p. Šellengovej a p. Dobrovodskej tvoria jeden 
funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý vlastníčky rekreačnej chaty s. č. 478  kosia, čistia a udržiavajú 
– právny vzťah k stavbe s. č. 478 ako aj k parcele KN-C č. 40116/23 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava 
na liste vlastníctva  
č. 1643. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/120 v prospech: 
- p. Evy Reisenauerovej, rodenej Fulierovej  v podiele 1/3 k celku 
- p. Jany Šellengovej, rodenej Fulierovej  v podiele 1/3 k celku 
- p. Danice Dobrovodskej, rodenej Fulierovej  v podiele 1/3 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 
 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20reisenauerova.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/120 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00€/m2, čo celkovo za 179 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3 222,00 €; slovom tritisícdvestodvadsaťdva EUR. 
     

Žiadateľky nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadateľky. 
   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:   
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Uznesenie č. 166/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov §11, ods. 
4, písm. a): 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Milan Sabo rodený Sabo  

dátum narodenia: 27.10.1939  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Dolná štvrť 505/38, Myjava, PSČ 907 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Ing. Miloš Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 24.4.1971 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Staromyjavská 711/57, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

3/ meno a priezvisko: Igor Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 30.05.1967 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Žaboškreky 216/13, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/123 vo výmere   217 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Milan Sabo rodený Sabo  

dátum narodenia: 27.10.1939  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Dolná štvrť 505/38, Myjava, PSČ 907 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Ing. Miloš Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 24.4.1971 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Staromyjavská 711/57, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
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3/ meno a priezvisko: Igor Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 30.05.1967 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Žaboškreky 216/13, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/123 vo výmere   217 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/123 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne s so stavbou rekreačnej chaty s. č. 501, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve p. Milana Saba, Ing. Miloša Saba a p. Igora Saba tvoria jeden funkčný 
a neoddeliteľný celok, ktorý vlastníci rekreačnej chaty s. č. 501 dlhodobo  kosia, čistia a udržiavajú 
– právny vzťah k stavbe s. č. 501 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1450. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/122 v prospech: 
- p. Milana Saba, rodeného Saba  v podiele 1/2 k celku 
- p. Ing. Miloša Saba, rodeného Saba   v podiele 1/4 k celku 
- p. Igora Saba, rodeného Saba   v podiele 1/4 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20sabo.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/123 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Staá Myjava  na sumu 18,00€/m2, čo celkovo za 217 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3 906,00,- €;slovom tritisícdeväťstošesť EUR. 

      
Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 

   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
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Uznesenie č. 167/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 

základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov §11, ods. 
4, písm. a): 
 
I. Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava v prospech: 
- 1/ meno a priezvisko: Milan Sabo rodený Sabo  

dátum narodenia: 27.10.1939  rodné číslo:  
  trvalé bydlisko: Dolná štvrť 505/38, Myjava, PSČ 907 01  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Ing. Miloš Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 24.4.1971 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Staromyjavská 711/57, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

3/ meno a priezvisko: Igor Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 30.05.1967 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Žaboškreky 216/13, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
 
LV č. 973 - parcely registra „C“          - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/26 vo výmere   36 m2 zastavaná plocha a nádvorie    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 

II. Schvaľuje  
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava v prospech: 

- 1/ meno a priezvisko: Milan Sabo rodený Sabo  
dátum narodenia: 27.10.1939  rodné číslo:  

  trvalé bydlisko: Dolná štvrť 505/38, Myjava, PSČ 907 01  
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

2/ meno a priezvisko: Ing. Miloš Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 24.4.1971 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Staromyjavská 711/57, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
 

3/ meno a priezvisko: Igor Sabo, rodený Sabo 
dátum narodenia: 30.05.1967 rodné číslo: 

  trvalé bydlisko: Žaboškreky 216/13, Myjava, PSČ 907 01 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
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Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“          - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/26 vo výmere   36 m2 zastavaná plocha a nádvorie    2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/26 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava stojí na nej stavba rekreačnej chaty s. č. 501, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. 
Milana Saba, Ing. Miloša Saba a p. Igora Saba – tieto nehnuteľnosti tvoria jeden funkčný 
a neoddeliteľný celok, ktorý vlastníci rekreačnej chaty s. č. 501 dlhodobo  kosia, čistia a udržiavajú 
– právny vzťah k stavbe s. č. 501 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1450. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/26 v prospech: 
- p. Milana Saba, rodeného Saba   v podiele 1/2 k celku 
- p. Ing. Miloša Saba, rodeného Saba   v podiele 1/4 k celku 
- p. Igora Saba, rodeného Saba   v podiele 1/4 k celku 
sa zosúladí užívací a právny vzťah. 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/123 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou schválená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava  na sumu 30,00 €/m2, čo celkovo za 36 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 1 080,00 €; slovom jedentisícosemdesiat EUR. 

      
Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 

   
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, Ľ. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 168/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe 

§11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
  

I. Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech: 
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- meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Šerfel, rodený Šerfel 
dátum narodenia:  08.05.1983 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Kresánkova 3567/2, Bratislava, PSČ 841 05  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

a manželka 

meno a priezvisko: Mgr. Elena Šerfelová, rodená Škrinárová 
dátum narodenia:  28.09.1981 rodné čslo: 
trvalé bydlisko: Kresánkova 3567/2, Bratislava, PSČ 841 05,  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/119 vo výmere   190 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
II. Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Šerfel, rodený Šerfel 
dátum narodenia:  08.05.1983 rodné číslo: 
trvalé bydlisko: Kresánkova 3567/2, Bratislava, PSČ 841 05  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  

a manželka 

meno a priezvisko: Mgr. Elena Šerfelová, rodená Škrinárová 
dátum narodenia:  28.09.1981 rodné čslo: 
trvalé bydlisko: Kresánkova 3567/2, Bratislava, PSČ 841 05,  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
 

 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je vedená Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  nasledovne: 
LV č. 973 - parcely registra „C“         - druh pozemku  - umiestnenie pozemku 
parcela č. 40116/119 vo výmere   190 m2 ostatná plocha      2 
Vlastníctvo: pod B1   Obec Stará Myjava  v podiele 1/1 k celku  
 
Dôvodová správa 
 Predmet plánovaného odpredaja – parcela 40116/119 sa nachádza v rekreačnej oblasti Obce 
Stará Myjava a spoločne so stavbou chaty s. č. 479 a parcelou KN-C č. 40116/22, ktoré sú 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov p. Mgr. Radoslava Šerfela s manželkou Mgr. Elenou 
Šerfelovou tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý manželia Šerfeloví dlhodobo kosia, 
čistia a udržiavajú – právny vzťah k stavbe s. č. 479 ako aj k parcele KN-C č. 40116/22 je evidovaný 
v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1257. 

Prevodom vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 40116/119 v prospech manželov Šerfelových  
a to v podiele 1/1 k celku do BSM sa zosúladí užívací a právny stav 
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Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
15.11.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom 
sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/oznamenie%20serfel.pdf 
 
Kúpna cena predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 40116/119 bola na základe 

znaleckého posudku č. 102/2021 vyhotoveného Ing. Alžbetou Jelínkovou stanovená obecným 
zastupiteľstvom Obce Stará Myjava na sumu 18,00 €/m2, čo celkovo za 190 m2 predstavuje celkovú 
kúpnu cenu v sume 3420,00 €; slovom tritisícštyristodvadsať EUR. 

 Žiadatelia  nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.  

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
        
12. Predaj pozemkov – zrušenie prijatých uznesení a schválenie odpredaja pozemkov – P. a Z. 
Klimkovci, Durcovci, Pakšiovci, J. Mizeráková, Škápikovci, Blatnický  
 
Uznesenie č. 169/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 131/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 17.6.2021. 
 

II.   Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 131/2021, ktoré 
bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 17.6.2021 a to v celom jeho 
rozsahu. 
 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
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Uznesenie č. 170/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného 

majetku v prospech Obce Stará Myjava. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci a k. ú. Stará 
Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 043/21, ktorý dňa 3.5.2021 autorizačne overil 
Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 21.5.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym 
odborom pod číslom overenia G1-174/2021; 

- diel 10 vo výmere 86 m2 trvalý trávny porast, odčleňujúci sa od pôvodnej parcely  
KN-C č. 29837, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parcele 29816/9; pričom 
pôvodná parcela KN-C č. 29837 je vo vlastníctve: 
 

-  meno a priezvisko: Pavol Klimek, rodený Klimek 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(Právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č.29837 je evidovaný v k.ú. Stará Myjava na liste vlastníctva 

č 1194) 

Novovytvorenú parcelu KN-C č. 29816/9 vo výmere 1352 m2 trvalý trávny porast; ktorá je  
zameraná 
Geometrickým plánom č. 043/21, ktorý dňa 3.5.2021 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol 
dňa 21.5.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-174/2021;  je dlhodobo v užívaní Obce Stará Myjava. 
 

II.   Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný  prevod nehnuteľného  

majetku v prospech Obce Stará Myjava. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 043/21, ktorý dňa 3.5.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 21.5.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-174/2021; 

- diel 10 vo výmere 86 m2 trvalý trávny porast, odčleňujúci sa od pôvodnej parcely  
KN-C č. 29837, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parcele 29816/9; pričom 
pôvodná parcela KN-C č. 29837 je vo vlastníctve: 
 

-  meno a priezvisko: Pavol Klimek, rodený Klimek 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

   trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
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Novovytvorená parcela KN-C č. 29816/9 vo výmere 1352 m2 trvalý trávny porast; ktorá je  
zameraná 
Geometrickým plánom č. 043/21, ktorý dňa 3.5.2021 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol 
dňa 21.5.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-174/2021;  je dlhodobo v užívaní Obce Stará Myjava. 

Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti – dielu 10, zameraného Geometrickým plánom  
č. 043/21 (G1-174/2021) bola schválená obecným zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo 
za celkom 86 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume 142,76,-€. 

  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že žiadatelia  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-

g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 171/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

 
 
- meno a priezvisko: Pavol Klimek, rodený Klimek 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

a manželka 

 

meno a priezvisko: Zuzana Klimková, rodená Jurášová,  

dátum narodenia:   rodné číslo: 

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
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 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 043/21, ktorý dňa 3.5.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 21.5.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-174/2021; jedná sa o: 
- novovytvorenú parcelu KN-C č. 29526/20 vo výmere 99 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá sa ako diel 1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-C č. 29526/1, ktorá je v podiele 1/1 
k celku vo vlastníctve Obce Stará Myjava – pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 
29526/1 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

.  
II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

 
meno a priezvisko:  Pavol Klimek, rodený Klimek 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

a manželka 

meno a priezvisko:  Zuzana Klimková, rodená Jurášová,  

dátum narodenia:   rodné číslo: 

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 043/21, ktorý dňa 3.5.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 21.5.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-174/2021; jedná sa o: 
- novovytvorenú parcelu KN-C č. 29526/20 vo výmere 99 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá sa ako diel 1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-C č. 29526/1, ktorá je v podiele 1/1 
k celku vo vlastníctve Obce Stará Myjava – pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 
29526/1 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
Dôvodová správa 

Predmet plánovaného prevodu – novovytvorená parcela KN-C č. 29526/20 je  
súčasťou oploteného areálu dvora rodinného domu s. č. 336 (susedí s parcelou KN-C č. 29835/1), 
ktorý je v podiele 1/1 k celku v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov Klimkových ; pričom 
právny vzťah k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa vo dvore rodinného domu s. č. 336 je evidovaný 
v k. ú. Stará Myjava na listoch vlastníctva č. 1219 a 902.  Parcely KN-C č. 29526/20, KN-C č. 29835/1 
tvoria spoločne so stavbou rodinného domu s. č. 336 jeden funkčný a neoddeliteľný celok. 
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Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/zamerKlimek.pdf  
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti - parcely KN-C č. 29526/20 bola schválená 

obecným zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo predstavuje za celkom 99 m2 kúpnu cenu 
v sume 164,34,-€. 

  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že žiadatelia  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-

g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 

 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 172/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021: 
  

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 105/2020, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 10.12.2020. 
II.   Schvaľuje 

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 105/2020, ktoré 
bolo  

prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 10.12.2020 a to v celom rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
 
Uznesenie  č. 173/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
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I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Bc. Roman Blatnický, rodený Blatnický 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

a manželka 

 

meno a priezvisko: Sandra Blatnická, rodená Melišová  

dátum narodenia:   rodné číslo: 

trvalé bydlisko:   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 22/2018, ktorý dňa 13.3.2018 autorizačne 
overila Ing. Drahoslava Komárková a ktorý bol dňa 13.3.2018 úradne overený Okresným úradom 
Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia 53/18: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 29741/6 vo výmere 31 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa 

ako diel 1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-C 29741, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve Obce Stará Myjava; pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 29741 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Bc. Roman Blatnický, rodený Blatnický 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

a manželka 

 

meno a priezvisko: Sandra Blatnická, rodená Melišová  

dátum narodenia:   rodné číslo: 

trvalé bydlisko:   
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štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 22/2018, ktorý dňa 13.3.2018 autorizačne 
overila Ing. Drahoslava Komárková a ktorý bol dňa 13.3.2018 úradne overený Okresným úradom 
Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia 53/18: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 29741/6 vo výmere 31 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 
sa ako diel 1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-C 29741, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve 
Obce Stará Myjava; pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 29741 je evidovaný v k. ú. 
Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
Dôvodová správa 

Predmetná nehnuteľnosť – novovytvorená parcela KN-C č. 29741/6 sa nachádza vo dvore 
rodinného domu s. č. 108, ktorý je vo vlastníctve manželov Blatníckých, pričom právny vzťah 
k stavbe rodinného domu s. č. 108 ako aj parcele KN-C č. 29742/1  je evidovaný v k. ú. Stará Myjava 
na liste vlastníctva č. 173. Parcely KN-C č. 29741/6, KN-C č. 29742/1 tvoria spoločne so stavbou 
rodinného domu s. č. 108 jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý manželia Blatnici dlhodobo 
čistia a udržiavajú.  

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/zamerBlatnicky_0.pdf  
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti  - parcely KN-C č. 36756/4 bola schválená obecným 

zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo predstavuje kúpnu cenu celkom za 31 m2 v sume  
51,46,-€. 

Žiadatelia  nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.   

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
 
Uznesenie č. 174/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
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na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 113/2021, ktoré 
bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021. 
 

II.     Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 113/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021 a to v celom jeho rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 175/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Jana Mizeráková, rodená Mizeráková 

dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 150/18, ktorý dňa 7.1.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 8.1.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-4/2021: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 36756/2 vo výmere 264 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 

sa odčlenila od pôvodnej parcely KN-C 36756, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce 
Stará Myjava; pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 36756 je evidovaný v k. ú. Stará 
Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
 

II.   Schvaľuje 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech: 
- meno a priezvisko: Jana Mizeráková, rodená Mizeráková 
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dátum narodenia:   rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 150/18, ktorý dňa 7.1.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 8.1.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-4/2021: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 36756/2 vo výmere 264 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá sa odčlenila od pôvodnej parcely KN-C 36756, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve Obce Stará Myjava; pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 36756 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
Dôvodová správa 

Predmetná nehnuteľnosť – novovytvorená parcela KN-C č. 36756/2 susedí s parcelou KN-C  
č. 36690, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve  p. Jany Mizerákovej,  
pričom právny vzťah k parcele KN-C č. 36690 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva 
č. 461. Parcely KN-C č. 36690 a KN-C č. 36756/2 tvoria spoločne jeden funkčný a neoddeliteľný 
celok, ktorý 
p. Mizeráková kosí, čistí a udržiava. 

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/zamerMizerakova.pdf 
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti  - parcely KN-C č. 36756/2 bola schválená obecným 

zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo predstavuje kúpnu cenu celkom za 264 m2 v sume 
438,24,-€. 

Žiadateľka nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.   

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľka. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 176/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
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na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 114/2021, ktoré 
bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021. 
 

II.     Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 114/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021 a to v celom jeho rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:0   
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0 
 
 
 
Uznesenie č. 177/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Alžbeta Pakšiová, rodená Mizeráková 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: SlovSenská  

 
Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 

Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 150/18, ktorý dňa 7.1.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 8.1.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-4/2021: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 36756/4 vo výmere 311 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 

sa odčlenila od pôvodnej parcely KN-C 36756, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce 
Stará Myjava; pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 36756 je evidovaný v k. ú. Stará 
Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Alžbeta Pakšiová , rodená Mizeráková 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  
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trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

republika 

Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 150/18, ktorý dňa 7.1.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 8.1.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-4/2021: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 36756/4 vo výmere 311 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá sa odčlenila od pôvodnej parcely KN-C 36756, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve Obce Stará Myjava; pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 36756 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
Dôvodová správa 

Predmetná nehnuteľnosť – novovytvorená parcela KN-C č. 36756/4 susedí s parcelou KN-C 
č. 36900/2, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve  p. Alžbety Pakšiovej, r. Mizerákovej; pričom 
právny vzťah k parcele KN-C č. 36900/2 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 
2004. Parcely KN-C č. 36900/2 a KN-C č. 36756/4 tvoria spoločne jeden funkčný a neoddeliteľný 
celok, ktorý p. Pakšiová kosí, čistí a udržiava.  

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 

zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/zamerPaksiova.pdf  
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti - parcely KN-C č. 36756/4 bola schválená obecným 

zastupiteľstvom na sumu 1,66€ za 1m2; čo predstavuje kúpnu cenu celkom za 311 m2 v sume 516,26 
€. 

Žiadateľka nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.   

Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradí žiadateľka. 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 178/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 118/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021. 
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II.   Schvaľuje 

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 118/2021, ktoré 
bolo  

prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021 a to v celom jeho rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 179/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný prevod nehnuteľného 
majetku v prospech Obce Stará Myjava. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci a k. ú. Stará 
Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 122/17, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil 
Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym 
odborom pod číslom overenia G1-98/2021; 

- diel 2 vo výmere 149 m2 ovocný sad, odčleňujúci sa od pôvodnej parcely  
KN-C č. 40065/1 ktorý vytvára novovytvorenú parcelu 40065/3; pričom pôvodná 
parcela KN-C č. 40065/1 je vo vlastníctve: 
 
 

-  meno a priezvisko: Ing. Miroslav Škápik, rodený Škápik 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť:  

   

a manželka 

   

meno a priezvisko: Mgr. Emenencia Škápiková, rodená Ondrušová 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť:  
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(Právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č.40065/1 je evidovaný v k.ú. Stará Myjava na liste 

vlastníctva č770) 

 
Novovytvorená parcela KN-C č. 40065/3 vo výmere 149 m2; ktorá je  zameraná 

Geometrickým plánom č. 122/17, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý 
bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-98/2021;  je dlhodobo udržiavaná Obcou Stará Myjava – vedie po nej miestna 
komunikácia. 
 
II.   Schvaľuje 

na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča plánovaný prevod nehnuteľného 
majetku v prospech Obce Stará Myjava. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci a k. ú. Stará 
Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 122/17, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil 
Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym 
odborom pod číslom overenia G1-98/2021; 

- diel 2 vo výmere 149 m2 ovocný sad, odčleňujúci sa od pôvodnej parcely  
KN-C č. 40065/1 ktorý vytvára novovytvorenú parcelu 40065/3; pričom pôvodná 
parcela KN-C č. 40065/1 je vo vlastníctve: 

 

-  meno a priezvisko: Ing. Miroslav Škápik, rodený Škápik 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť:  

   

a manželka   

 

meno a priezvisko: Mgr. Emenencia Škápiková, rodená Ondrušová 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko:  

štátna príslušnosť:  

 
Novovytvorená parcela KN-C č. 40065/3 vo výmere 149 m2; ktorá je  zameraná 

Geometrickým plánom č. 122/17, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý 
bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-98/2021;  je dlhodobo udržiavaná  Obcou Stará Myjava – vedie po nej miestna 
komunikácia. 

Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti – dielu 2, zameraného Geometrickým plánom  
č. 122/17 (G1-98/2021) bola schválená obecným zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo za 
celkom 149 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume 247,34,-€. 

 Vlastníci predmetu prevodu nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 
138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
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Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie Č. 180/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 117/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021. 
 

II.   Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 117/2021, ktoré 
bolo  

prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021 a to v celom jeho rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov:  6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
Uznesenie č. 181/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

- meno a priezvisko: Ing. Miroslav Škápik, rodený Škápik 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

a manželka 
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meno a priezvisko: Mgr. Emenencia Škápiková, rodená Ondrušová,  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 122/17, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-98/2021; jedná sa o: 
- novovytvorenú parcelu KN-C č. 40102/10 vo výmere 152 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá sa ako diel 3 odčlenila od pôvodnej parcely KN-C č. 40102/1, ktorá je v podiele 1/1 
k celku vo vlastníctve Obce Stará Myjava – pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 
40102/1 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

.  
II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

 
- meno a priezvisko: Ing. Miroslav Škápik, rodený Škápik 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

a manželka 

 

meno a priezvisko: Mgr. Emenencia Škápiková, rodená Ondrušová,  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 122/17, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-98/2021; jedná sa o: 
- novovytvorenú parcelu KN-C č. 40102/10 vo výmere 152 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá sa ako diel 3 odčlenila od pôvodnej parcely KN-C č. 40102/1, ktorá je v podiele 1/1 
k celku vo vlastníctve Obce Stará Myjava – pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 
40102/1 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 
 

Dôvodová správa 



 59 

Predmetná nehnuteľnosť – novovytvorená parcela KN-C č. 40102/10 susedí s parcelami KN-
C č. 40065/1 a KN-C č. 40068, ktoré sú v podiele 1/1 k celku v bezpodielovom  spoluvlastníctve  
manželov Škápiových; pričom právny vzťah k parcelám KN-C č. 40065/1 a KN-C č. 40068 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 770. Parcely KN-C č. 40065/1, KN-C č. 40068 
a KN-C č. 40102/10 tvoria spoločne jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý manželia Škápikoví 
dlhodobo kosia, čistia a udržiavajú.  
 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/zamerSkapik.pdf 
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti - parcely KN-C č. 40102/10 bola schválená obecným 

zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo predstavuje za celkom 99 m2 kúpnu cenu v sume 
252,32,-€. 

  
Žiadatelia  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 

 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 182/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 115/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021. 
 

II.   Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 115/2021, ktoré 
bolo  

prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021 a to v celom jeho rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
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Uznesenie č. 183/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 
 

I.   Prerokovalo  
 možnosť odkúpenia nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Stará Myjava, ktorá je zameraná 

Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý 
bol dňa 31.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-97/2021: 
- novovytvorenej parcely KN-C č. 29590/9 vo výmere 41 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorý sa odčlenil od pôvodnej parcely KN-C č. 29590/3, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve: 
- 1/ meno a priezvisko: Matúš Durec, rodený Durec 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: lovenská republikablika  

  

2/ meno a priezvisko: Juraj Durec, rodený Durec  

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: lovenská republikablika 

 
Novovytvorená parcela KN-C č. 29590/9 vo výmere 41 m2 zastavaná plocha a nádvorie; ktorá 

je  zameraná Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil Ing. Michal 
Garaj a ktorý bol dňa 31.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom 
pod číslom overenia G1-97/2021  je dlhodobo udržiavaná Obcou Stará Myjava – vedie po nej miestna 
komunikácia. 
 
II.   Schvaľuje 

odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Stará Myjava, ktorá je zameraná 
Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý 
bol dňa 31.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-97/2021: 
- novovytvorenej parcely KN-C č. 29590/9 vo výmere 41 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorý sa odčlenil od pôvodnej parcely KN-C č. 29590/3, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve: 

 
- 1/ meno a priezvisko: Matúš Durec, rodený Durec 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  
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trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: lovenská republikablika  

  

2/ meno a priezvisko: Juraj Durec, rodený Durec  

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: lovenská republikablika 

 
(Právny vzťah k pôvodnej parcele KNCč.29590/3 je evidovaný v k.ú. Stará Myjava na liste 

vlastníctva č1864) 

 
Novovytvorená parcela KN-C č. 29590/9 vo výmere 41 m2 zastavaná plocha a nádvorie; ktorá 

je  zameraná Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne overil Ing. Michal 
Garaj a ktorý bol dňa 31.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom 
pod číslom overenia G1-97/2021  je dlhodobo udržiavaná Obcou Stará Myjava – vedie po nej miestna 
komunikácia. 

 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti – novovytvorenej parcely KN-C č. 29590/9, 

zameranej Geometrickým plánom č. 147/18 (G1-97/2021) bola schválená obecným zastupiteľstvom 
na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo za celkom 41 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume 68,06,-€. 

 Vlastníci predmetu prevodu nie  sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 
138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
Uznesenie č. 184/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo  
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 116/2021, ktoré 

bolo prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021. 
 

II.   Schvaľuje 
na návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča zrušenie uznesenia č. 116/2021, ktoré 
bolo  

prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Stará Myjava dňa 25.3.2021 a to v celom jeho rozsahu. 
 

Hlasovanie poslancov:  
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Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:    0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 185/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

- 1/ meno a priezvisko: Matúš Durec, rodený Durec 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

 

  2/ meno a priezvisko: Juraj Durec, rodený Durec  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-97/2021; jedná sa o: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 29598/2 vo výmere 179 m2 trvalý trávny porast, ktorá sa ako 

diel 3 odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 29598/2, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve Obce Stará Myjava - pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 29598/2 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

.  
II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- 1/ meno a priezvisko: Matúš Durec, rodený Durec 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  
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trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

   - v podiele 1/2 k celku 

 

  2/ meno a priezvisko: Juraj Durec, rodený Durec  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: S 

   - v podiele 1/2 k celku republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-97/2021; jedná sa o: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 29598/2 vo výmere 179 m2 trvalý trávny porast, ktorá sa ako 

diel 3 odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 29598/2, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve Obce Stará Myjava - pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 29598/2 je 
evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
Dôvodová správa 

Predmetná nehnuteľnosť – novovytvorená parcela KN-C č. 29598/2 susedí s parcelou KN-C 
č. 29590/3, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve  p. Matúša Durca a p. Juraja Durca; pričom právny 
vzťah k parcele KN-C č. 29590/3 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 1864. 
Parcely KN-C č. 29598/2 a KN-C č. 29590/3 tvoria spoločne jeden funkčný a neoddeliteľný celok  - 
sú súčasťou oploteného areálu, ktorý p. Matúš Durec a p. Juraj Durec  dlhodobo kosia, čistia 
a udržiavajú.  
  

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
– zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/zamerDurec.pdf 
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti  - parcely KN-C č. 29958/2 bola schválená obecným 

zastupiteľstvom na sumu 1,66,-€ za 1m2; čo predstavuje: 
- kúpnu cenu uhradenú zo strany p. Matúša Durca za prevod vlastníckeho  práva 

v podiele 1/2 k celku k novovytvorenej parcele KN-C č. 29598/2 v sume 148,57,-€ 
- kúpnu cenu uhradenú zo strany p. Matúša Durca za prevod vlastníckeho  práva 

v podiele 1/2 k celku k novovytvorenej parcele KN-C č. 29598/2 v sume 148,57,-€ 
  
Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
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Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
Uznesenie č. 186/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021 na 
základe §11, ods. 4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov: 

 
I.   Prerokovalo  

na základe predloženej žiadosti a návrh starostu Obce Stará Myjava – p. Pavla Kováča 
plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech: 

- 1/ meno a priezvisko: Matúš Durec, rodený Durec 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

  2/ meno a priezvisko: Juraj Durec, rodený Durec  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-97/2021; jedná sa o: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 29539/33 vo výmere 32 m2 vodná plocha, ktorá sa ako diel 

1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 29539, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve 
Obce Stará Myjava - pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 29539 je evidovaný v k. 
ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

.  
II.   Schvaľuje 

plánovaný  prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Stará Myjava a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v prospech: 

- 1/ meno a priezvisko: Matúš Durec, rodený Durec 

dátum narodenia:  6.9.1954 rodné číslo:  

trvalé bydlisko: M. Mare 
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štátna príslušnosť: Slovenská republika 

   - v podiele 1/2 k celku 

 

  2/ meno a priezvisko: Juraj Durec, rodený Durec  

dátum narodenia:  11.7.1957 rodné číslo: 

trvalé bydlisko: M. Marečka 975/20, Myjava, PSČ: 907 01   

štátna príslušnosť: S 

   - v podiele 1/2 k celku republika 

  
 Predmetom plánovaného prevodu je odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. 
Stará Myjava, ktorá je zameraná Geometrickým plánom č. 147/18, ktorý dňa 17.3.2021 autorizačne 
overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 22.3.2021 úradne overený Okresným úradom Myjava, 
katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-97/2021; jedná sa o: 
- novovytvorená parcela KN-C č. 29539/33 vo výmere 32 m2 vodná plocha, ktorá sa ako diel 

1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 29539, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve 
Obce Stará Myjava - pričom právny vzťah k pôvodnej parcele KN- C 29539 je evidovaný v k. 
ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 973. 

 
Dôvodová správa 

Predmetná nehnuteľnosť – novovytvorená parcela KN-C č. 29539/33 susedí s parcelou KN-
C č. 29590/3, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve  p. Matúša Durca a p. Juraja Durca; pričom 
právny vzťah k parcele KN-C č. 29590/3 je evidovaný v k. ú. Stará Myjava na liste vlastníctva č. 
1864. Parcely KN-C č. 29539/33 a KN-C č. 29590/3 tvoria spoločne jeden funkčný a neoddeliteľný 
celok  - sú súčasťou oploteného areálu, ktorý p. Matúš Durec a p. Juraj Durec  dlhodobo kosia, čistia 
a udržiavajú.  

 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

– zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol v dňoch 
7.10.2021 až 2.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli Obce Stará Myjava  ako aj na jej webovom sídle: 

- https://www.staramyjava.sk/sites/default/files/%20zamerDurec2.pdf 
 
Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti  - parcely KN-C č. 29539/33/2 bola stanovená na sumu 

1,66,-€ za 1m2; čo predstavuje: 
- kúpnu cenu uhradenú zo strany p. Matúša Durca za prevod vlastníckeho  práva 

v podiele 1/2 k celku k novovytvorenej parcele KN-C č. 29539/33 v sume 26,56,-€ 
- kúpnu cenu uhradenú zo strany p. Matúša Durca za prevod vlastníckeho  práva 

v podiele 1/2 k celku k novovytvorenej parcele KN-C č. 29539/33 v sume 26,56,-€ 
   
  Zároveň obecné zastupiteľstvo Obce Stará Myjava berie na vedomie, že 

k prevodu pozemku parcely KN-C č. 29539/33 je potrebné zosúladiť druh prevádzaného pozemku. 
Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  
Náklady spojené s prevodom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku hradia žiadatelia. 
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Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa:  0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0  
 
 
10. Rôzne 
-10.1. Prerokovanie žiadosti pani Hankovej o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 40116/2 vo 
výmere cca 56 m2. 
 
Uznesenie č. 187/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo:  
-   Žiadosť Ľudmily Hankovej o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 40116/2 vo výmere cca 56 

m2. 
 

II.   Schvaľuje:   
-   Zámer odpredaja pozemku Ľudmile Hankovej  

 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
10.2 
Žiadosť  o zriadení vecného bremena na p.č. 29350/2 a 26873/2 na vybudovanie vodovodnej 
a elektrickej prípojky v prospech žiadateľov p. Spišiak s manželkou a p. Bakša s manželkou.  
 
Uznesenie č. 188/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2021:  
 

I.   Prerokovalo: 
-   Žiadosť manželov Spišiakovcov a manželov Bakšovcov o zriadení vecného bremena na pozemky 

p.č. 29350/2 a 26873/2 
 

-   II. Schvaľuje:   
               

            
        

             
               
        

- Zriadenie vecného bremena na uloženie a údržbu inžinierskej siete – vodovodnej a elektrickej
 prípojky na p.č. KN-E 29350/2 a KN-C 26873/2 v prospech Mgr. Peter Spišiak a Mgr. 
Katarína Spišiaková a Pavol Bakša a Ing. Žaneta Bakšová.
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-    
-   Hlasovanie poslancov:  

Počet prítomných poslancov: 6  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, J. Hradský, Ing. L. Kodajová,  P. 
Mizerák, L. Kozárová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 

-     

 
10. Diskusia 
 
11. Uznesenie 
P. Kodajová prečítala prijaté uznesenia. 
 
14. Záver 
Starosta obce P. Kováč poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
________________________________ 
Pavol Kováč,  starosta obce 
 
 
 
 
 
_________________________________                             ______________________________ 
    J. Hradský,    Ľ. Kozárová                                                               Zdenka Lačoková                                                                                                                                     
Overovatelia zápisnice                                                                          Zapisovateľka 
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