
Zápisnica 
napísaná na  19. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konanom 

     dňa 08.03.2018 o 17:00 
 
 
Prítomní :   
                  Pavol Kováč, starosta OcÚ 
 
           Mgr. Zlatica Bolechová, poslankyňa OZ Stará Myjava 
           Ing. Peter Bunčiak, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Ľubomír Caltík, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Hana Klasovitá, poslankyňa 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 6 prítomných, 
obecné zastupiteľstvo je teda  uznášania schopné. Pán Š. Ferianec sa ospravedlnil. 
 
 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.Prerokovanie žiadosti Mesta Myjava o spolufinancovaní rekonštrukcie Domu smútku v Myjave 
5. Prerokovanie žiadosti p. Vydareného na odkúpenie priľahlého pozemku k rekreačnej chate p.č. 
40116/110 -180m2 
6.Rôzne 
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver 
 
Starosta Pavol Kováč  oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslanci nemali k 
predloženému programu pripomienky a schválili program dnešného rokovania v tomto rozsahu: 
 
Uznesenie č. 161/2018 
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 08.03.2018 
 
II. s c h v a ľ u j e 
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A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 08.03.2018:    
  
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4.Prerokovanie žiadosti Mesta Myjava o spolufinancovaní rekonštrukcie Domu smútku v Myjave 
5. Prerokovanie žiadosti p. Vydareného na odkúpenie priľahlého pozemku k rekreačnej chate p.č. 
40116/110 -180m2 
6.Rôzne 
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  6  poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, 
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, 
H. Klasovitú 

 
2.2.Určenie overovateľov  zápisnice 
Pavol Kováč, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Bolechovú, P. 

Mizeráka 
 

 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017 
Správu o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva podáva starosta obce.  
 
Uznesenie číslo 162/2018 
  
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 11.12.2017 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, H. Klasovitá,  
Ing. L. Kodajová, P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
4. Prerokovanie žiadosti Mesta Myjava o spolufinancovaní rekonštrukcie Domu smútku v 
Myjave 
 Starosta obce informoval o žiadosti Mesta Myjava o odsúhlasenie poskytnutia finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave.  
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V roku 2000 bola uzatvorená  Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste 
Myjava medzi mestom Myjava ako vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, 
Rudník, Jablonka a Polianka ako užívateľmi cintorínov. V IV. bode dohody  sa píše, že Mesto bude 
konzultovať s obcami zásadné rozhodnutia o cintorínoch v meste Myjava: 
- zmeny prevádzkovateľa cintorínov, 
-investičné zámery na jestvujúcich cintorínoch, 
-vytvorenie nových pohrebných miest. 
Investičná akcia a jej výška nebola s okolitými obcami prerokovaná v čase zámeru,  keď ešte bolo 
možné rokovať o celkových nákladoch na realizáciu. Mesto rieši rekonštrukciu domu smútku už od 
roku 2015, v roku 2016 si dalo vypracovať PD na rekonštrukciu.  
OZ schvaľovalo rozpočet našej obce na rok 2018 11.12.2017 a z mesta Myjava došiel mail 
6.12.2017 s požiadavkou odsúhlasenia sumy 33.150,-€ na rekonštrukciu domu smútku za našu 
obec. Obec má už schválené svoje investičné akcie na tento rok a požadovaná suma je veľmi 
vysoká na to, aby  sme ju mestu mohli poskytnúť. Mesto ponúka obciam aj majetkovú spoluúčasťv 
dome smútku, s čím OZ nesúhlasí. Starostovia a poslanci oslovených obcí sa zúčastnili na verejnej 
schôdzi na Myjave, na ktorej sa nič nevyriešilo. 
 
Uznesenie č. 163/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 

I.   Nesúhlasí s požiadavkou Mesta Myjava – s finančným príspevkom na rekonštrukciu Domu 
smútku v Myjave. 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:     6 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, P. Mizerák, Ing. 
L. Kodajová 
 Zdržal sa: 1    Ing. P. Bunčiak 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 

 
Uznesenie č. 164/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 

I.   Nesúhlasí s majetkovým podielom v Dome smútku v Myjave. 
  

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:     6 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, P. Mizerák, Ing. 
L. Kodajová 
Zdržal sa: 1    Ing. P. Bunčiak 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
5. Prerokovanie žiadosti p. Petra Vydareného, Staromyjavská č. 721/12, 907 01  Myjava na 
odkúpenie priľahlého pozemku k rekreačnej chate p.č. 40116/110 -180m2 
Starosta obce informoval o žiadosti P. Vydareného na odkúpenie pozemku pri jeho chate. 
 
 
 
 
 



 4 

Uznesenie číslo 165/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. ruší  
týmto uznesením uznesenie 31/C prijaté dňa 13.12.2012, v časti, ktorou bol schválený odpredaj p. č. 
40116/110 reg. „C“, ako pozemku priľahlého k rekreačnej chate 24 v prospech jej  vtedajšieho 
vlastníka p. Miroslava Vydareného, bytom Stará Myjava 12. 
  
 
Hlasovanie poslancov 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík,  H. Klasovitá, 
Ing. L. Kodajová, P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
Uznesenie číslo 166/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo 
- žiadosť p. Petra Vydareného, Staromyjavská 721/12,  Myjava o odpredaj pozemku zapísaného v k. 
ú. Stará Myjava na: LV 973  p. č. 40116/110  vo výmere  180 m2  Ostatné plochy reg. „C“, 
 
II. Schvaľuje  
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40116/110  vo výmere   180 m2  Ostatné plochy reg. „C“, 
ako pozemku ktorý je svojím umiestnením a využitím priľahlou plochou k stavbe chaty s. č. 12  
- tvorí s touto stavbou neoddeliteľný a funkčný celok, do osobného vlastníctva majiteľa 
rekreačnej chaty s. č. 12 – Petra Vydareného, nar. 20.06.1980, trvale bytom Staromyjavská 721/12, 
907 01 Myjava. 
  Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudkom č.153/2011 vyhotoveného  
Ing. Alžbetou Jelínkovou schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedenú p. č. 40116/70 reg. „C“  
na sumu 10,00 € / m2. 

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad do katastra nehnuteľností  hradí kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Peter Vydarený nie je osobou 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, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík,  H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
6. Rôzne  
6.1 Starosta obce informoval OZ o:  
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- Voľbe prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom podľa ô 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. Za obec Stará Myjava je navrhnutý za prísediaceho príslušného súdu Ing. Peter 
Bunčiak. 
  
Uznesenie č. 167/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. volí:  
 
- Za Obec Stará Myjava na obdobie 4 rokov prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 
Ing. Petra Bunčiaka, trvale bytom Stará Myjava č. 123. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet  prítomných poslancov: 6   poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali:Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, Ing. L.Kodajová, 
P. Mizerák  
Zdržal sa: 1    Ing. Peter Bunčiak 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:  
 
6.2 
Vysporiadanie vlastníckych práv k  pozemkom pod miestnou komunikáciou v časti od Matejákov 
po Hrehušov. 
 
Uznesenie č. 168/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 

I.   Prerokovalo a schvaľuje: 
-‐	  vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod miestnou komunikáciou v časti od Matejákov 
po Hrehušov podľa GP č. 22/2018. Cena je stanovená na 1,66/m2. 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. Peter Bunčiak, , Ľ. Caltík, H. 
Klasovitá, Ing.L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
6.3  Žiadosť  p. Rudolfa Jekkla  s manželkou, Stará Myjava 86,  o odkúpenie  časti obecného 
pozemku p.č. 29539, ktorý sa nachádza v jeho oplotenom dvore.  
 
Uznesenie číslo 169/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo:  
 

- žiadosť p. Rudolfa Jekkla s manželkou, Stará Myjava 86 o odpredaj časti  pozemku  - dielu 1 
odčleneného od parcely 29539 o výmere 145 m2. Právny vzťah je evidovaný na liste vlastníctva č. 

973.  
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II.   Schvaľuje: 
- Odpredaj časti pozemku – dielu 1 odčleneného z parcely 29539  o výmere 145 m2 zameraného na 
základe GP č. 24/2018 ako pozemku priľahlého k rodinnému domu č. 86 do výlučného vlastníctva p. 
Rudolfa Jekkla s manželkou, Stará Myjava 86. Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu za vyššie 
uvedený pozemok na sumu 1,66/m2.  

Zároveň obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava poveruje starostu obce aby zabezpečil 
vypracovanie kúpnej zmluvy na predmetnú nehnuteľnosť podľa vyššie schválených podmienok. 
Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za podanie  
vkladu do katastra nehnuteľností  hradia kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Rudolf Jekkel s manželkou  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, Ing. P. Bunčiak,Ľ. Caltík,  H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
6.3 prenájom pozemkov pod budúcou stavbou – chodník pre chodcov pod Barancom – je 
potrebný pre stavebné povolenie a vybudovanie chodníka.  Cena nájmu by mala byť za symbolickú 
sumu 1,-€ ročne. 
 
Uznesenie číslo 170/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo a schvaľuje: 
- prenájom pozemkov pod budúcou stavbou – chodníka pre chodcov  v časti pod Barancom v rozsahu 
– šírke 2 m od krajnice jestvujúcej asfaltovej cesty a po celej dĺžke predmetných pozemkov podľa 
priloženej účelovej mapy od rodinného domu s.č. 213 po rodinný dom s.č. 378. Presné trasovanie 
chodníka – rozsah a výmera zaťaženia predmetných pozemkov budú zamerané GP, ktorý bude 
vyhotovený po zrealizovaní stavby predmetného chodníka. Cena nájmu je stanovená za symbolickú 
sumu 1,-€/rok. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali:Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržal sa:  
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
7. Diskusia 
p. Mizerák – ako sa pokračuje s uzatvorením koncesnej zmluvou na pouličné  osvetlenie. Starosta 
informoval, že máme 6 návrhov zmlúv. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______________________________	  
	  	  	  	  	  Mgr.	  Zl.	  Bolechová,	  P.	  Mizerák	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zdenka	  Lačoková	  
      Overovatelia zápisnice                                                               Zapisovateľka    
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V ý p i s  uznesení zo 19. riadneho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva obce Stará Myjava, zo 
dňa 08.03.2018 
 
Uznesenie č. 161/2018 
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 08.03.2018 
 
II. s c h v a ľ u j e 
A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 08.03.2018:    
  
  
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4.Prerokovanie žiadosti Mesta Myjava o spolufinancovaní rekonštrukcie Domu smútku v Myjave 
5. Prerokovanie žiadosti p. Vydareného na odkúpenie priľahlého pozemku k rekreačnej chate p.č. 
40116/110 -180m2 
6.Rôzne 
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  6  poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, 
Ing.L.Kodajová,  H. Klasovitá, P. Mizerák 
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0  

 
  
 
Uznesenie číslo 162/2018  
 
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 11.12.2017. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak,  Ľ. Caltík, Ing. L. 
Kodajová, H. Klasovitá,  P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie č. 163/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
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I.   Nesúhlasí s požiadavkou Mesta Myjava – s finančným príspevkom na rekonštrukciu 

Domu smútku v Myjave. 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:     6 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, P. Mizerák, Ing. 
L. Kodajová 
 Zdržal sa: 1    Ing. P. Bunčiak 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 

 
Uznesenie č. 164/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 

II.   Nesúhlasí s majetkovým podielom v Dome smútku v Myjave. 
  

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:     6 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, P. Mizerák, Ing. 
L. Kodajová 
Zdržal sa: 1    Ing. P. Bunčiak 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
Uznesenie číslo 165/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. ruší  
týmto uznesením uznesenie 31/C prijaté dňa 13.12.2012, v časti, ktorou bol schválený odpredaj p. č. 
40116/110 reg. „C“, ako pozemku priľahlého k rekreačnej chate 24 v prospech jej  vtedajšieho 
vlastníka p. Miroslava Vydareného, bytom Stará Myjava 12. 
  
 
Hlasovanie poslancov 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík,  H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
Uznesenie číslo 166/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo 
- žiadosť p. Petra Vydareného, Staromyjavská 721/12,  Myjava o odpredaj pozemku zapísaného v k. 
ú. Stará Myjava na: LV 973  p. č. 40116/110  vo výmere  180 m2  Ostatné plochy reg. „C“, 
 
II. Schvaľuje  
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na: 
LV 973  p. č. 40116/110  vo výmere   180 m2  Ostatné plochy reg. „C“, 
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ako pozemku ktorý je svojím umiestnením a využitím priľahlou plochou k stavbe chaty s. č. 12  
- tvorí s touto stavbou neoddeliteľný a funkčný celok, do osobného vlastníctva majiteľa 
rekreačnej chaty s. č. 12 – Petra Vydareného, nar. 20.06.1980, trvale bytom Staromyjavská 721/12, 
907 01 Myjava. 
  Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudkom č.153/2011 vyhotoveného  
Ing. Alžbetou Jelínkovou schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedenú p. č. 40116/70 reg. „C“  
na sumu 10,00 € / m2. 

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad do katastra nehnuteľností  hradí kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Peter Vydarený nie je osobou 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, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 Uznesenie č. 167/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 
I. volí:  
 
- Za Obec Stará Myjava na obdobie 4 rokov prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 
Ing. Petra Bunčiaka, trvale bytom Stará Myjava č. 123. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  6  poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, Ing. L.Kodajová, 
P. Mizerák  
Zdržal sa: 1          Ing. P. Bunčiak 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:  
 
 
Uznesenie č. 168/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave:  
 

I.   Prerokovalo a schvaľuje: 
-‐	  vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod miestnou komunikáciou v časti od Matejákov 
po Hrehušov podľa GP č. 22/2018.  

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ing. Peter Bunčiak, , Ľ. Caltík, H. 
Klasovitá, Ing.L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržal sa: 0 
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Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
                                                                                            
Uznesenie číslo 169/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo:  
 

- žiadosť p. Rudolfa Jekkla s manželkou, Stará Myjava 86 o odpredaj časti  pozemku  - dielu 1 
odčleneného od parcely 29539 o výmere 145 m2. Právny vzťah je evidovaný na liste vlastníctva č. 

973.  
 
II. Schvaľuje: 
- Odpredaj časti pozemku – dielu 1 odčleneného z parcely 29539  o výmere 145 m2 zameraného na 
základe GP č. 24/2018 ako pozemku priľahlého k rodinnému domu č. 86 do výlučného vlastníctva p. 
Rudolfa Jekkla s manželkou, Stará Myjava 86. Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu za vyššie 
uvedený pozemok na sumu 1,66/m2.  

Zároveň obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava poveruje starostu obce aby zabezpečil 
vypracovanie kúpnej zmluvy na predmetnú nehnuteľnosť podľa vyššie schválených podmienok. 
Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za podanie  
vkladu do katastra nehnuteľností  hradia kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Rudolf Jekkel s manželkou  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, Ing. P. Bunčiak,Ľ. Caltík, H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 
Uznesenie číslo 170/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo a schvaľuje: 
- prenájom pozemkov pod budúcou stavbou – chodníka pre chodcov  v časti pod Barancom v rozsahu 
– šírke 2 m od krajnice jestvujúcej asfaltovej cesty a po celej dĺžke predmetných pozemkov podľa 
priloženej účelovej mapy od rodinného domu s.č. 213 po rodinný dom s.č. 378. Presné trasovanie 
chodníka – rozsah a výmera zaťaženia predmetných pozemkov budú zamerané GP, ktorý bude 
vyhotovený po zrealizovaní stavby predmetného chodníka. Cena nájmu je stanovená za symbolickú 
sumu 1,-€/rok. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Mgr. Zl. Bolechová,  Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, H. Klasovitá, 
Ing. L.Kodajová, P. Mizerák 
Zdržal sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
                                                                        Pavol  Kováč, starosta obce 
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