
Zápisnica 
napísaná na  20. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konanom 

     dňa 14.06.2018 o 17:00 
 
 
Prítomní :   
                  Pavol Kováč, starosta OcÚ 
 
                  Ing. Peter Bunčiak, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Ľubomír Caltík, poslanec OZ Stará Myjava 
                  Štefan Ferianec, 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  
                   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. Zl. Bolechová sa ospravedlnila, P. Mizerák 
sa dostavil pri prerokovávaní 10. bodu programu. 
 
 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 na schválenie Záverečného účtu obce Stará Myjava a použitie rezervného fondu, správa 
audítora o overení účtovnej závierky 2017. 
 5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu 
6. Stanovenie školského obvodu pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp.č. 46, 156, 286, 373, 
377, 378 
7. Oboznámenie sa s projektom plánovanej výstavby chodníka pod Barancom a následné prijatie 
uznesenia pre SPF 
 8. Žiadosť p. Michalca s manželkou, Stará Myjava 46, o odpredaj časti obecného pozemku p.č. 
40116/1 priľahlého k parcelám p.č. 29546/2, 29546/4 vo vlastníctve p. Michalca s manželkou 
9. Prejednanie žiadosti mesta Myjava ohľadom správy cintorínov a rekonštrukcie domu smútku 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Uznesenie 
13. Záver 
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Starosta Pavol Kováč  oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslanci nemali k 
predloženému programu pripomienky a schválili program dnešného rokovania v tomto rozsahu: 
 
Uznesenie č. 171/2018 
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 14.06.2018 
 
II. s c h v a ľ u j e 
A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 14.06.2018:    
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Stará Myjava a použitie rezervného fondu, správa 
audítora o overení účtovnej závierky 2017. 
5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu 
6. Stanovenie školského obvodu pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp.č. 46, 156, 286, 373, 
377, 378 
7. Oboznámenie sa s projektom plánovanej výstavby chodníka pod Barancom a následné prijatie 
uznesenia pre SPF 
8. Žiadosť p. Michalca s manželkou, Stará Myjava 46, o odpredaj časti obecného pozemku p.č. 
40116/1 priľahlého k parcelám p.č. 29546/2, 29546/4 vo vlastníctve p. Michalca s manželkou 
9. Prejednanie žiadosti mesta Myjava ohľadom správy cintorínov a rekonštrukcie domu smútku 
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,H. Klasovitá, 
Ing.L.Kodajová,  
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 Ing. P. Bunčiaka, 

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

Ferianca 
 
 

 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 08.03.2018 
Správu o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva podáva starosta obce.  
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Uznesenie číslo 172/2018  
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 08.03.2018. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. L. 
Kodajová 
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
4. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017 a použitie rezervného fondu 
    Účtovníčka obce predložila  poslancom OZ  návrh Záverečného  účtu obce  Stará Myjava za rok 
2017 a  v zákonnej lehote bol návrh ZÚO zverejnený.  Jednotlivé body záverečného účtu ako 
i celkové hospodárenie bolo poslancom vysvetlené. Poslanci záverečný účet odsúhlasili. 
Po zodpovedaní dáva starosta obce hlasovať o schválení ZÚO za rok 2017 a použitie rezervného 
fondu.  
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 336 451,11   
z toho : bežné príjmy obce  334 840,23 
             bežné príjmy RO 1 610,88 
Bežné výdavky spolu 301 490,44 
z toho : bežné výdavky  obce  207 812,00 
             bežné výdavky  RO 93 597,44 
Bežný rozpočet 35 041,67 
Kapitálové  príjmy spolu 19 307,22 
z toho : kapitálové  príjmy obce  19 307,22 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 34 726,45 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  34 726,45 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  -15 419,23 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 622,44 
Vylúčenie z prebytku  500,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 122,44 
Príjmové finančné operácie  15 419,23 
Výdavkové finančné operácie 0,00 
Rozdiel finančných operácií 15 419,23 
PRÍJMY SPOLU   371 177,56 
VÝDAVKY SPOLU 336 135,89 
Hospodárenie obce  35 041,67 
Vylúčenie z prebytku 500,00 
Upravené hospodárenie obce 34 541,67 
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Prebytok rozpočtu v sume 19 122,44 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  
 
 

-   tvorbu rezervného fondu 19 122,44 EUR  
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume 15 419,23 EUR, navrhujeme použiť na : 

-   tvorbu rezervného fondu 15 419,23 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 v sume 
34 541,67 EUR.  
 
Uznesenie č. 173/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4., písm. b) : 
I. prerokovalo  
Záverečný účet obce za rok 2017  
 
II. schvaľuje 
 
- Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 19 122,44 EUR a zostatok 
finančných operácií vo výške 15 419,23 EUR na: 
 
                       - spolu tvorbu rezervného fondu vo výške 34 541,67 EUR.  
 
- rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5  poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová 
Zdržalo sa:   0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
 
 
5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu	  	  
Starosta obce prečítal správu audítorky k účtovnej závierke za rok 2017. 
 
Uznesenie číslo 174/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie:  
Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2017 
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 Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5   poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 
Mgr. Peter Červienka, hlavný kontrolór obce Stará Myjava predniesol stanovisko  hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017. Stanovisko hlavného kontrolóra bude prílohou 
zápisnice. 
 
 
Uznesenie číslo 175/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
6. Stanovenie školského obvodu pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp.č. 46, 156, 286, 
373, 377, 378 
 
Účtovníčka obce predložila na zasadnutie OZ Stará Myjava stanovenie školského obvodu na šk. rok 
2018/2019 pre žiakov základnej školy, obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh a prijalo 
nasledovné uznesenie. 
 
Uznesenie číslo 176/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo: 
-stanovenie školského obvodu pre žiakov základnej školy z Obce Stará Myjava pre súpisné čísla  
                                              46, 156, 286, 373, 377, 378          
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 46, 156, 286, 373, 377, 378 stanovuje školský obvod Základnú školu 
v Myjave, Štúrova ul. 18, 907 01  Myjava. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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7. Oboznámenie sa s projektom plánovanej výstavby chodníka pod Barancom a následné 
prijatie uznesenia pre SPF 
Starosta oboznámil poslancov s pokračovaním prác pri výstavbe chodníka. Majitelia pozemkov už 
podpisujú nájomné zmluvy, 1 majiteľ pozemku má záujem pozemok odpredať obci. Listom mu 
bola predložená ponuka na odkúpenie za cenu 1,66€/m2. 
 
Uznesenie číslo 177/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. Prerokovalo: 
  na základe predloženej účelovej mapy vyhotovenej Ing. Drahoslavou Komárkovou a príslušnej 
projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Patrikom Melišom možnosť vybudovania chodníka pre 
chodcov v časti obce „Baranec“ až „U Križkov“  
– od rodinného domu s. č. 213 po rodinný dom s. č. 378.  
  

II. Schvaľuje: 
na základe predloženej účelovej mapy a príslušnej projektovej dokumentácie 

zámer Obce  vybudovať vo verejnom záujme chodník pre chodcov v časti obce „Baranec“ až 
„U Križkov“  
– od rodinného domu s. č. 213 po rodinný dom s. č. 378.  
 Cieľom vybudovania predmetného chodníka je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov 
a návštevníkov Obce Stará Myjava a zlepšenie plynulosti cestnej premávky v danom úseku. 
 Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce aby jednal so všetkými vlastníkmi a 
správcami vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa v záujmovom území, ktoré sú vytýčené 
predloženou účelovou mapou;  ako aj ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami 
inžinierskych sietí a to za účelom získania ich súhlasu s plánovanou výstavbou chodníka v časti 
obce „Baranec až „U Križkov“. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
8. Žiadosť p. Michalca s manželkou, Stará Myjava 46, o odpredaj časti obecného pozemku 
p.č. 40116/1 priľahlého k parcelám p.č. 29546/2, 29546/4 vo vlastníctve p. Michalca 
s manželkou. 
Už na minulom OZ sa prerokovávala žiadosť manželov Michalcových o kúpu časti obecného 
pozemku  p.č. 40116/1 a schvaľoval sa zámer odpredaja. Záujemcovia si dali vyhotoviť GP. 
Starosta navrhuje odpredať pozemok za štandardnú cenu 1,66/m2. Kupujúci uhradí všetky náklady 
spojené s prevodom. 
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Uznesenie číslo 178/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. Prerokovalo a schvaľuje: 
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na LV 973 p.č. 40116/146  vo výmere 193 m2 
Ostatné plochy,  reg. „C“  do osobného vlastníctva Štefana Michalca, bytom 907 01 Stará Myjava  
a manželky Anny Michalcovej. Oba pozemky sú priľahlé k parcelám 29546/2, 29546/4. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedenú p. č. 40116/146 reg. „C“ 1,66/m2. 
  

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradia kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Kupujúci nie sú osobami 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, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
9. Prejednanie žiadosti mesta Myjava ohľadom správy cintorínov a rekonštrukcie domu 
smútku 
24.05.2018 bol obci doručený list primátora Myjavy s výpisom uznesenia č. 41/04/2018 zo 
zasadnutia MZ mesta Myjava zo dňa 24.04.2018, v ktorom prerokovalo spoluprácu s obcami pri 
zabezpečovaní služieb obyvateľov v zariadeniach mesta a rekonštrukciu domu smútku a schválilo 
vypovedanie Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava uzatvorenú 
dňa 22.06.2000 a pripraviť novú s presnou špecifikáciou rozúčtovaných nákladov, kontrolou, ale 
i spolufinancovaní investície obcami do 3 rokov. List bol preposlaný poslancom OZ. Starostovia 
dotknutých obcí sa zhodli na tom, že účtovníctvo musí byť transparentné a dali návrh, aby sa nová 
Dohoda podpísala minimálne na 10 rokov a preto by sa nové zmluvné podmienky mali prenechať 
novozvoleným zastupiteľstvám.  
 
 
 
Uznesenie číslo 179/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. Berie na vedomie: 
- list primátora mesta Myjava ohľadom financovania rekonštrukcie Domu smútku 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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10. Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných o: 
10.1  žiadosti pána Pavlúsa, Stará Myjava 323 -  o poskytnutie zľavy na kúpu v poradí 3. fúry 
narezaného dreva ako kompenzáciu za obecnú cestu, ktorá vedie cez jeho pozemok p.č. 29635 a  
-  riešenie problému so zanedbávanými pozemkami susediacimi s jeho pozemkami. Pozemky sú 
dlhodobo zanedbávané, majitelia sa o ne nestarajú, preto budú oslovení o vykonanie nápravy.  
 
Uznesenie č. 180/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a neschválilo: 
 
- žiadosť pána Pavlúsa o kompenzáciu za užívanie cesty vo forme poskytnutia zľavy na polienka 
II. berie na vedomie: 
- sťažnosť pána Pavlúsa ohľadom zanedbaných pozemkov 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
10.2  - žiadosť pána P. Hradského, Stará Myjava 282, o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 
28958/3 – 22m2 zameraného podľa GP č. 42/2018 za 1,66/m2. 
  
Uznesenie č. 181/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schválilo: 
 
- odpredaj pozemku zapísaného v k.ú. Stará Myjava na LV 972 p.č. 28958/3  vo výmere 22 m2 
Zastavané plochy a nádvoria do osobného vlastníctva Pavla Hradského, bytom 907 01  Stará 
Myjava 282 ako pozemku priľahlého k jeho pozemkom. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedený pozemok p.č. 28958/3 za 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 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Kupujúci 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: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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10.3 – Starosta oboznámil poslancov s petíciou občanov Štemberku a u Mizerákov o vybudovanie 
obecného vodovodu. Poslanec P. Mizerák informoval o veľkých problémoch občanov s vodou. 
Starosta navrhuje v prípade budovania vodovodné potrubie ťahať popri štátnej ceste, aby sa mohli 
naň napájať aj budúci majitelia rodinných domov. Bude potrebné vysporiadať pozemky, vybudovať 
zosilovacie stanice.  
 
 
 Uznesenie č. 182/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie: 
 
- petíciu občanov Štemberka a u Mizerákov na vybudovanie obecného vodovodu a poveruje 
starostu obce na vypracovanie štúdie vodovodu. 
 
   
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
10.4 – Žiadosť SPZ, Poľovníckeho združenia Stará Myjava o kúpu časti obecného pozemku p.č. 
40127/2 o výmere cca 227 m2 priľahlého ku chate Lipovčeky p. č. 40127/5  vo vlastníctve PZ. 
Presná výmera bude upresnená na základe GP vyhotoveného po schválení zámeru. Náklady na 
vyhotovenie GP, znalecký posudok, poplatok za mimoprodukčnú funkciu lesa  a vyňatie z lesného 
pôdneho fondu hradí kupujúci. 
 
 
Uznesenie č. 183/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schválilo: 
 
- zámer odpredaja  (vysporiadanie ) časti pozemku p.č. 40127/2 vo vlastníctve obce Poľovnému 
združeniu Stará Myjava pri poľ. chate Lipovčeky. 
   
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
11. Diskusia 
P. Bachorík- poďakoval starostovi za starostlivosť o FK Stará Myjava a navrhol vyriešiť 
parkovanie pri futbalovom ihrisku. 
P. Bunčiak – poďakoval futbalistom za reprezentáciu obce a výhru 6. ligy.  
P. Mizerák – navrhol upraviť cestu z Uhlísk po dom s.č. 123 z dôvodu jej havarijného stavu. 
A. Mockovčiaková – kritizovala neporiadok na cintorínoch,  
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                                -  poďakovala starostovi a zamestnancom za pomoc pri realizácii športových 
hier seniorov. 
Št. Klimek – informoval sa o termíne rekonštrukcie cesty Výhony – starosta odpovedal, že ešte 
neprišla odpoveď z PPA, či sa žiadosť o dotáciu schválila alebo nie. Ak žiadosť nebude schválená, 
obec bude rekonštrukciu realizovať z vlastných zdrojov. 
                  - odkúpenie pozemku na umiestnenie pamätnej tabule. Vlastník žiada za predaj pozemku 
18,-€/m2. Dostatočný priestor na umiestnenie nejakej pamätnej tabule je na jestvujúcom pozemku 
vo vlastníctve obce. 
                  - zatekanie v budove starej školy –  
                  - prečo sa zasadnutí OZ nezúčastňujú lesníci 
                  - kedy bude VÚC opravovať cestu 
P. Pavlúsová – po zbúraní stodoly u Hrehušov zostal neporiadok.      
 
 
 
 
 
12. Uznesenie 
Pán Ing. Bunčiak prečítal návrhy uznesení. 
 
 
 
12. Záver 
     Program bol prerokovaný, starosta obce Pavol Kováč ukončil riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Stará Myjava a poďakoval  prítomným za účasť na zasadnutí.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
_____________________________ 
Pavol Kováč , starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______________________________	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ľ:	  Caltík	  	  	  ,	  Št.	  Ferianec	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zdenka	  Lačoková	  
      Overovatelia zápisnice                                                                    Zapisovateľka      
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V ý p i s  uznesení z 20. riadneho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva obce Stará Myjava, zo 
dňa 14.06.2018 
 
Uznesenie č. 171/2018 
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 14.06.2018 
 
II. s c h v a ľ u j e 
A. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 14.06.2018:    
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Stará Myjava a použitie rezervného fondu, správa 
audítora o overení účtovnej závierky 2017. 
5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu 
6. Stanovenie školského obvodu pre žiakov ZŠ z obce Stará Myjava pre súp.č. 46, 156, 286, 373, 
377, 378 
7. Oboznámenie sa s projektom plánovanej výstavby chodníka pod Barancom a následné prijatie 
uznesenia pre SPF 
8. Žiadosť p. Michalca s manželkou, Stará Myjava 46, o odpredaj časti obecného pozemku p.č. 
40116/1 priľahlého k parcelám p.č. 29546/2, 29546/4 vo vlastníctve p. Michalca s manželkou 
9. Prejednanie žiadosti mesta Myjava ohľadom správy cintorínov a rekonštrukcie domu smútku 
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,  
Zdržalo sa:0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali:0   
     
 
Uznesenie číslo 172/2018  
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 08.03.2018. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. L. 
Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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Uznesenie č. 173/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4., písm. b) : 
 
I. prerokovalo  
Záverečný účet obce za rok 2017  
 
II. schvaľuje 
 
- Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 19 122,44 EUR a zostatok 
finančných operácií vo výške 15 419,23 EUR na: 
                       - spolu tvorbu rezervného fondu vo výške 34 541,67 EUR.  
- rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali:, Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. L. 
Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
Uznesenie číslo 174/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie:  
Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2017 
 
 Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov:  5   poslancov 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie číslo 175/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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Uznesenie číslo 176/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. prerokovalo: 
-stanovenie školského obvodu pre žiakov základnej školy z Obce Stará Myjava pre súpisné čísla  
                                              46, 156, 286, 373, 377, 378          
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 46, 156, 286, 373, 377, 378 stanovuje školský obvod Základnú školu 
v Myjave, Štúrova ul. 18, 907 01  Myjava. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie číslo 177/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. Prerokovalo: 
  na základe predloženej účelovej mapy vyhotovenej Ing. Drahoslavou Komárkovou a príslušnej 
projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Patrikom Melišom 
možnosť vybudovania chodníka pre chodcov v časti obce „Baranec“ až „U Križkov“  
– od rodinného domu s. č. 213 po rodinný dom s. č. 378.  
  

II. Schvaľuje: 
na základe predloženej účelovej mapy a príslušnej projektovej dokumentácie 

zámer Obce  vybudovať vo verejnom záujme chodník pre chodcov v časti obce „Baranec“ až 
„U Križkov“  
– od rodinného domu s. č. 213 po rodinný dom s. č. 378.  
 Cieľom vybudovania predmetného chodníka je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov 
a návštevníkov Obce Stará Myjava a zlepšenie plynulosti cestnej premávky v danom úseku. 
 Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce aby jednal so všetkými vlastníkmi a 
správcami vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa v záujmovom území, ktoré sú vytýčené 
predloženou účelovou mapou;  ako aj ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami 
inžinierskych sietí a to za účelom získania ich súhlasu s plánovanou výstavbou chodníka v časti 
obce „Baranec až „U Križkov“. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5   poslancov,    
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová 
 Zdržalo sa:   0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovali: 0 
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Uznesenie číslo 178/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. Prerokovalo a schvaľuje: 
- odpredaj pozemku zapísaného v k. ú. Stará Myjava na LV 973 p.č. 40116/146  vo výmere 193 m2 
Ostatné plochy,  reg. „C“  do osobného vlastníctva Štefana Michalca, , bytom 907 01 Stará Myjava  
a manželky Anny Michalcovej. Oba pozemky sú priľahlé k parcelám 29546/2, 29546/4. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedenú p. č. 40116/146 reg. „C“ 1,66/m2. 
  

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za 
vklad hradia kupujúci. 
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Kupujúci nie sú osobami 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, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová 
 Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 
Uznesenie číslo 179/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
I. Berie na vedomie: 
- list primátora mesta Myjava ohľadom financovania rekonštrukcie Domu smútku 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 5 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová,  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie č. 180/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a neschválilo: 
 
- žiadosť pána Pavlúsa o kompenzáciu za užívanie cesty vo forme poskytnutia zľavy na polienka 
II. berie na vedomie: 
- sťažnosť pána Pavlúsa ohľadom zanedbaných pozemkov 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
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Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
10.2  - žiadosť pána P. Hradského, Stará Myjava 282, o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 
28958/3 – 22m2 zameraného podľa GP č. 42/2018 za 1,66/m2. 
  
Uznesenie č. 181/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schválilo: 
 
- odpredaj pozemku zapísaného v k.ú. Stará Myjava na LV 972 p.č. 28958/3  vo výmere 22 m2 
Zastavané plochy a nádvoria do osobného vlastníctva Pavla Hradského, bytom 907 01  Stará 
Myjava 282 ako pozemku priľahlého k jeho pozemkom. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu za vyššie uvedený pozemok p.č. 28958/3 za 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 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
Kupujúci 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: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 Uznesenie č. 182/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. berie na vedomie: 
 
- petíciu občanov Štemberka a u Mizerákov na vybudovanie obecného vodovodu a poveruje 
starostu obce na vypracovanie štúdie vodovodu. 
 
   
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 183/2018 
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Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
I. prerokovalo a schválilo: 
 
- zámer odpredaja  (vysporiadanie ) časti pozemku p.č. 40127/2 vo vlastníctve obce Poľovnému 
združeniu Stará Myjava pri poľ. chate Lipovčeky. 
   
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 6 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ing. P. Bunčiak, Ľ. Caltík, Š. Ferianec, H. Klasovitá, Ing. 
L.Kodajová, P. Mizerák  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Pavol Kováč 
                                                                                                  starosta obce    
 


