
Zápisnica 
napísaná na  18. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konanom 

     dňa 11.12.2017 o 16:00 
 
 
Prítomní :   
                  Pavol Kováč, starosta OcÚ 
 
           Ing. Peter Bunčiak, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Štefan Ferianec, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Ľubomír Caltík, poslanec OZ Stará Myjava 
           Ing. Lenka Kodajová , poslankyňa OZ Stará Myjava   
                  Peter Mizerák, poslanec OZ Stará Myjava 
 
 
Ďalej prítomní: 
           Mgr. Peter Červienka, hlavný kontrolór obce Stará Myjava  
                   Zdenka Lačoková, zapisovateľka OZ Stará Myjava                  
 
   
          1. Otvorenie 
             Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave  otvoril Pavol Kováč, starosta 
obce, ktorý privítal prítomných. Konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5, 
obecné zastupiteľstvo je teda  uznášania schopné. Mgr. Zlatica Bolechová a Hana Klasovitá sa 
ospravedlnili. 
 
 Starosta obce odporúča poslancom, aby  OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného programu:  
 
Návrh programu  rokovania:   
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4.Návrh viacročného rozpočtu Obce Stará Myjava na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017 
6.Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Stará Myjava 
7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN 1/2014 o dotácii na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa v ZŠ 
s MŠ 
8. Prerokovanie žiadostí R. Jekkla na odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 29539, žiadosti 
J.Mizeráka na odkúpenie obecného pozemku p.č. 36915/1 vo výmere 54 m2, A. Matejákovej na 
odkúpenie obecných pozemkov.  
9. Návrh na odkúpenie pozemku (miestna komunikácia u Hrehušov) p.č. 39776/4 od firmy amilli, 
s.r.o. 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Uznesenie 
13.  Záver 
 
Starosta Pavol Kováč  oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslanci nemali k 
predloženému programu pripomienky a schválili program dnešného rokovania v tomto rozsahu: 
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Uznesenie č. 148/2017 
Obecné  zastupiteľstvo v Starej Myjave 
 
I. p r e r o k o v a l o 
A. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva  v Starej Myjave dňa 11.12.2017 
 
II. s c h v a ľ u j e 
A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 11.12.2017:  
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4.Návrh viacročného rozpočtu Obce Stará Myjava na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017 
6.Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Stará Myjava 
7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN 1/2014 o dotácii na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa v ZŠ 
s MŠ 
8. Prerokovanie žiadostí R. Jekkla na odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 29539, žiadosti 
J.Mizeráka na odkúpenie obecného pozemku p.č. 36915/1 vo výmere 54 m2, A. Matejákovej na 
odkúpenie obecných pozemkov.  
9. Návrh na odkúpenie pozemku (miestna komunikácia u Hrehušov) p.č. 39776/4 od firmy amilli, 
s.r.o. 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Uznesenie 
13.  Záver 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5  poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing.L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0  
 
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

2.1.Pavol Kováč, starosta obce, určuje do návrhovej komisie poslancov OZ Ing. P. 
Bunčiaka, P. Mizeráka 

 
2.2.Určenie overovateľov  zápisnice 
Pavol Kováč, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice poslancov Ing. L. Kodajová, 

Ľ. Caltík 
 

 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2017 
Správu o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva podáva starosta obce.  
 
Uznesenie číslo 149/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe Rokovacieho poriadku Obecného 
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zastupiteľstva v Starej Myjave § 11. 
II. berie na vedomie 
 prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Stará Myjava zo dňa 28.09.2017. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L. Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
4. Návrh viacročného rozpočtu Obce Stará Myjava na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
   Podklady k rozpočtu Obce Stará Myjava a Základnej školy s materskou školou na roky 2018-
2020 boli poslancom zaslané mailom. Dopodrobna sa prebral na obecnej rade, na nej účtovníčka 
Zd. Lačoková poslancom zodpovedala na všetky ich otázky a podala  bližšie vysvetlenie 
k jednotlivým položkám.  
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 2018:  
 
                                     Celkové príjmy:                                      Celkové výdavky: 
Obec:    
Bežné                                393.104,00                                              272.504,00 
Kapitálové                          50.000,00                                              124.000,00 
Finančné                             74.000,00 
ZŠ s MŠ                                9.400,00                                              130.000,00 
Spolu                                 526.504,00                                              526.504,00         
             
                          
 
Uznesenie č. 150/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. berie na vedomie:  
Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:   5   
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, P. Mizerák, Ing. L. 
Kodajová 
Zdržalo sa: 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
Uznesenie č. 151/2017: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
I. prerokovalo a schvaľuje:  
 
- Rozpočet Obce Stará Myjava  a Základnej školy s materskou školou na rok 2018 
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Hlasovanie poslancov: 
Prítomných: 5 poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L. Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržali sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
  
 
Uznesenie č. 152/2017: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
I. Berie na vedomie: 
- návrh  rozpočtu na roky 2019-2020 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov:  5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L. Kodajová, P. 
Mizerák,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017 
 
Účtovníčka obce Zd. Lačoková informovala o 1. úprave rozpočtu obce za rok 2017. Zmenu rozpočtu 
pripravila na základe skutočností z účtovníctva a v zmysle zákona o účtovníctve. Nie všetky príjmy a 
výdavky sa dajú predpokladať v zmysle rozpočtu, nakoľko sa vyskytnú aj iné neočakávané finančné 
operácie. Návrh zmeny rozpočtu bol poslancom zaslaný v písomnej forme a mailom  27.11.2017 a je 
súčasťou zápisnice.  
Úprava sa týka: 
A. rozpočtového opatrenia č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové bežné príjmy a výdavky. 
B. zníženie položiek vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o 36.097,- € . 
 
Obecné zastupiteľstvo prijíma:  
 
Uznesenie č. 153/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. prerokovalo a schvaľuje:  
 
A. rozpočtového opatrenia č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové bežné príjmy a výdavky. 
 
B. zníženie položiek vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o 36.097,- € . 
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Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5  poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Stará Myjava 
 
    Starosta obce  informoval o vykonanom  audite za rok 2016 konsolidovanej účtovnej závierky za 
konsolidovaný celok, ktorý tvoria Obec Stará Myjava, Obecné lesy s.r.o. a ZŠ s MŠ a prečítala 
správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016. 
 
Uznesenie č. 154/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
I. Berie na vedomie 
- správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Stará Myjava za rok 2016 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
 Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. Peter Bunčiak, , Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing.L.Kodajová, 
P. Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN 1/2014 o dotácii na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa 
v ZŠ s MŠ 
   Účtovníčka obce informovala poslancov o potrebe navýšenia FP z dôvodu vyššieho počtu detí 
v ZŠ s MŠ a o spôsobe výpočtu výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 
základnej školy a žiakov školských zariadení a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
 
Dodatok č. 2 k VZN 1/2014 
 
Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, základnej školy a žiakov 
školských zariadení a na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
 
 
Kategória škôl a  
škol. zariad. 

Dotácia na mzdy 
a prev. na žiaka 
v €/rok 

      Počet detí Celková výška pre 
zariadenie/rok v € 

Materská škola                2.665,80               20          53.316,00 
Školský klub detí                   685,71               14            9.600,00     
Zariad.šk.stravovania                   352,94               34          12.000,00 
Základná škola                   857,14                      14          12.000,00 
SPOLU            86.916,00 
 
- Obec  určila výšku dotácie na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia s právnou subjektivitou 
a na správu šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na základe prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. a z prognózy výšky výnosu DPFO pre obce pre rok 2017. 
- Počet detí  materskej školy, školského klubu detí bol prevzatý z výkazu Škol./MŠ SR/40-01 
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Uznesenie číslo 155/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo  
- dodatok č. 2 k VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, základnej školy 
a žiakov školských zariadení a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
 
II. schvaľuje  
- dodatok č. 2 k VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, základnej školy 
a žiakov školských zariadení a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5  poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík,  Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák  
Zdržal sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
8. Starosta obce informoval poslancov OZ o: 
 
8.1  žiadosti p. Jekkla , Stará Myjava 86,  o odkúpenie  časti obecného pozemku p.č. 29539 reg. 
„E“, ktorý sa nachádza v jeho oplotenom dvore. Starosta informoval, že žiadateľ si dá vypracovať 
nový GP, uhradí aj náklady spojené s vypracovaním zmluvy. 
 
Uznesenie číslo 156/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schvaľuje:  
 

- žiadosť p. Jekkla s manželkou - zámer o odpredaj časti obecného  pozemku v k.ú. Stará Myjava 
na LV 973  p.č. 29539 reg. „E“ za 1,66 €/m2, náklady s vypracovaním nového GP, vyhotovením 

kúpnej zmluvy a návrhu na vklad a správnym poplatkom hradí kupujúci. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak,Ľ. Caltík,  Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
8.2 žiadosť p. J.Mizeráka, Stará Myjava č.6 o odkúpenie obecného pozemku p. č. 36915/1 vo 
výmere 54 m2, ktorý sa nachádza pri jeho rodinnom dome. 
 
Uznesenie číslo 157/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo 
- žiadosť J. Mizeráka o odkúpenie  pozemku p. č. 36915/1 vo výmere 54 m2 za 1,66/m2. 
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II. schvaľuje: 
- odpredaj pozemku zapísaného v k.ú. Stará Myjava  na LV 973 p.č. 36915/1vo výmere 54 m2 do 
osobného vlastníctva  Jána Mizeráka, Stará Myjava 6. Kúpna cena je 1,66/m2. 
     Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradí kupujúci. 
     Prevod je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 135/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov. 
Ján Mizerák nie je osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.   
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová,  
Zdržal sa: 1               P. Mizerák 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
8.3 žiadosť p. A. Matejákovej, Stará Myjava 111 o odkúpenie časti obecných pozemkov podľa 
novovytvoreného GP p.č. 29725/3,29725/4 a 29725/5 (29725/1) a p.č. 29539/30 (29539/25) 
z dôvodu vysporiadania si dvora okolo rodinného domu. Pán poslanec Mizerák poznamenal, že 
predajná  aj kúpna cena pre obec je 1,66 €/m2. Nikomu sa nebude predávať lacnejšie, suma je 
jednotná pre všetkých. 
 
Uznesenie číslo 158/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo 
- žiadosť p. Matejákovej, Stará Myjava 111, o odkúpenie časti obecných pozemkov podľa nového 
GP č. 043/17 p.č. 29725/3, 29725/4, 29725/5 – 221m2 a 29539/30 – 31 m2.  
 
II. schvaľuje: 
- odpredaj pozemku zapísaného v k.ú. Stará Myjava  na LV 973 pôvodná parcela č. 29725/1  221 
m2, novovytvorené parcely č. 29725/3, 29725/4 a 2972585 a pôvodná parcela č. 29539/25 vo 
výmere 31 m2 – terajšia parcela 29539/30 do osobného vlastníctva  Alžbete Matejákovej, Stará 
Myjava 111. Kúpna cena je 1,66/m2. 
     Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradí kupujúca. 
     Prevod je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 135/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov. 
Alžbeta Matejáková nie je osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.   
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, ľ Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
9. Návrh na odkúpenie pozemku (miestna komunikácia u Hrehušov) p.č. 39776/4 od firmy 
amilli, s.r.o. 
 
Starosta informoval o ponuke od  firmy amilli, s.r.o. na odkúpenie pozemku užívaného ako miestna 
komunikácia u Hrehušov – p.č. 39776/4 – kúpna cena 1,66 €/m2. Poslanci dávali doplňujúce 
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návrhy: Ing. Bunčiak – odkúpiť aj väčšiu parcelu za vyššiu cenu, aby sa na to miesto mohla 
umiestniť pamätná tabuľa. 
 
P. Klimek – či si je firma vedomá, že na tom pozemku je kostolište. 
P. Bachorík – spojiť sa s p. Maliarikom, ten sa angažuje v tejto veci. 
 
 
Uznesenie číslo 159/2017  
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schvaľuje: 
- kúpu pozemku p.č. 39776/4- miestna komunikácia, od firmy amilli, s.r.o. za 1,66/m2. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
10. Rôzne 
 Starosta obce podal Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy 
v šk.r. 2016/2017 vypracovanú riad. školy Mgr. J. Maliarikovou a účtovníčkou Zd. Lačokovou. 
 
 
Uznesenie číslo 160/2017  
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie: 
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 2016/2017 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ: Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
11. Diskusia 
p. Bachorík – poďakoval za opravu cesty na Uhliská 
p. Mockovčiaková  – preniesla sťažnosti občanov Štemberku, nemajú vodu, nefunguje miestny 
rozhlas 
p. Martonová  okolo trafostanice na Výhonoch je neporiadok , pracovníci Brantneru kazia popolni- 
ce pri vysýpaní smetí. 
 
12. Uznesenie 
Pán Ing. Bunčiak prečítal návrhy uznesení. 
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13. Záver 
     Program bol prerokovaný, starosta obce Pavol Kováč ukončil riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Stará Myjava a poďakoval  prítomným za účasť na zasadnutí.			
	
	
	
	
	
	
	
	
 
_____________________________ 
Pavol Kováč , starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________																							______________________________	
					Ing.	L.	Kodajová,	Ľ.	Caltík																																																																Zdenka	Lačoková	
      Overovatelia zápisnice                                                               Zapisovateľka    
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V ý p i s  uznesení zo 18. riadneho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva obce Stará Myjava, zo 
dňa 11.12.2017 
 
Uznesenie č. 148/2017 
Obecné  zastupiteľstvo v Starej Myjave 
 
I. p r e r o k o v a l o 
A. návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva  v Starej Myjave dňa 11.12.2017 
 
II. s c h v a ľ u j e 
A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 11.12.2017:  
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4.Návrh viacročného rozpočtu Obce Stará Myjava na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017 
6.Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Stará Myjava 
7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN 1/2014 o dotácii na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa v ZŠ 
s MŠ 
8. Prerokovanie žiadostí R. Jekkla na odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 29539, žiadosti 
J.Mizeráka na odkúpenie obecného pozemku p.č. 36915/1 vo výmere 54 m2, A. Matejákovej na 
odkúpenie obecných pozemkov.  
9. Návrh na odkúpenie pozemku (miestna komunikácia u Hrehušov) p.č. 39776/4 od firmy amilli, 
s.r.o. 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Uznesenie 
13.  Záver 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:   5   poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali:  Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing.L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0  
 
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

2.1.Pavol Kováč, starosta obce, určuje do návrhovej komisie poslancov OZ Ing. P. 
Bunčiaka, P. Mizeráka 

 
2.2.Určenie overovateľov  zápisnice 
Pavol Kováč, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice poslancov Ing. L. Kodajovú, 

Ľ. Caltíka  
 

 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2017 
Správu o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva podáva starosta obce.  
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Uznesenie číslo 149/2017  
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe Rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Starej Myjave § 11. 
II. berie na vedomie 
- prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Stará Myjava zo dňa 28.09.2017. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Š. Ferianec, Ľ. Caltík, Ing. L. Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie č. 150/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. berie na vedomie:  
Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:     5 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, P. Mizerák, Ing. L. 
Kodajová 
Zdržalo sa: 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
Uznesenie č. 151/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
I. prerokovalo a schvaľuje:  
 
- Rozpočet Obce Stará Myjava  a Základnej školy s materskou školou na rok 2018 
 Návrh: rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, bez programovej štruktúry.  
Návrh rozpočtu na rok 2018:  
 
 
                                     Celkové príjmy:                                      Celkové výdavky: 
 
Obec:    
Bežné                                393.104,00                                              272.504,00 
Kapitálové                          50.000,00                                              124.000,00 
Finančné                             74.000,00 
ZŠ s MŠ                                9.400,00                                              130.000,00 
Spolu                                 526.504,00                                              526.504,00         
             
                          
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomných:  5  poslancov,    
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Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L. Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržali sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
  
 
Uznesenie č. 152/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. Berie na vedomie: 
- návrh  rozpočtu na roky 2019-2020 
 
Hlasovanie poslancov:  
Počet prítomných poslancov:  5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L. Kodajová, P. 
Mizerák,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie č. 153/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. prerokovalo a schvaľuje:  
 
A. rozpočtového opatrenia č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové bežné príjmy a výdavky. 
 
B. zníženie položiek vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o 36.097,- € . 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5  poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
Uznesenie č. 154/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
I. Berie na vedomie 
- správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Stará Myjava za rok 2016 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
 Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. Peter Bunčiak, , Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing.L.Kodajová, 
P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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Uznesenie číslo 155/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo  
- dodatok č. 2 k VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, základnej školy 
a žiakov školských zariadení a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
 
II. schvaľuje  
- dodatok č. 2 k VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, základnej školy 
a žiakov školských zariadení a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
Dodatok č. 2 k VZN 1/2014 
 
Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, základnej školy a žiakov 
školských zariadení a na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
 
 
Kategória škôl a  
škol. zariad. 

Dotácia na mzdy 
a prev. na žiaka 
v €/rok 

      Počet detí Celková výška pre 
zariadenie/rok v € 

Materská škola                2.665,80               20          53.316,00 
Školský klub detí                   685,71               14            9.600,00     
Zariad.šk.stravovania                   352,94               34          12.000,00 
Základná škola                   857,14                      14          12.000,00 
SPOLU            86.916,00 
 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5   poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák  
Zdržalo sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie číslo 156/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schvaľuje:  
 

- žiadosť p. Jekkla s manželkou - zámer o odpredaj časti obecného  pozemku v k.ú. Stará Myjava 
na LV 973  p.č. 29539 reg. „E“ za 1,66 €/m2, náklady s vypracovaním nového GP, vyhotovením 

kúpnej zmluvy a návrhu na vklad a správnym poplatkom hradí kupujúci. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak,Ľ. Caltík,  Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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Uznesenie číslo 157/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo 
- žiadosť J. Mizeráka o odkúpenie  pozemku p. č. 36915/1 vo výmere 54 m2 za 1,66/m2. 
 
 
II. schvaľuje: 
- odpredaj pozemku zapísaného v k.ú. Stará Myjava  na LV 973 p.č. 36915/1vo výmere 54 m2 do 
osobného vlastníctva  Jána Mizeráka, Stará Myjava 6. Kúpna cena je 1,66/m2. 
     Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradí kupujúci. 
     Prevod je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 135/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov. 
Ján Mizerák nie je osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.   
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová,  
Zdržal sa: 1               P. Mizerák 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
Uznesenie číslo 158/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo 
- žiadosť p. Matejákovej, Stará Myjava 111, o odkúpenie časti obecných pozemkov podľa nového 
GP č. 043/17 p.č. 29725/3, 29725/4, 29725/5 – 221m2 a 29539/30 – 31 m2.  
 
II. schvaľuje: 
- odpredaj pozemku zapísaného v k.ú. Stará Myjava  na LV 973 pôvodná parcela č. 29725/1  221 
m2, novovytvorené parcely č. 29725/3, 29725/4 a 2972585 a pôvodná parcela č. 29539/25 vo 
výmere 31 m2 – terajšia parcela 29539/30 do osobného vlastníctva  Alžbete Matejákovej, Stará 
Myjava 111. Kúpna cena je 1,66/m2. 
     Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradí kupujúca. 
     Prevod je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 135/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov. 
Alžbeta Matejáková nie je osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.   
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, ľ Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 
Uznesenie číslo 159/2017  
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
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I. prerokovalo a schvaľuje: 
- kúpu pozemku p.č. 39776/4- miestna komunikácia, od firmy amilli, s.r.o. za 1,66/m2. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec,  Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie číslo 160/2017  
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie: 
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 2016/2017 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak,Ľ. Caltík, Š. Ferianec, Ing. L.Kodajová, P. 
Mizerák 
Zdržalo sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                             Pavol Kováč                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                             starosta obce   
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