Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov
konaného dňa 4.5.2020

Prítomní:
Starosta obce: František Chudý
Poslanci: Ing. Juraj Belica, Ing. Ladislav Buček, Vladimír Čech, Patrik Černý, Tomáš Kudoláni,
Marek Okasa, Lukáš Vlha
Ospravedlnili sa: Rudolf Polák, Mgr. Lívia Včelková,
Zapisovateľka: Jarmila Klimešová
Overovatelia zápisnice: Ing. Ladislav Buček , Vladimír Čech
Program:
 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Kontrola uznesení
 Zmena rozpočtu obce: navýšenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu k
výstavbe a na realizáciu výstavby požiarnej zbrojnice
 Navýšenie kapitálových výdavkov na výstavbu oplotenia obecného pozemku
 Zníženie príjmu pre materskú školu o 20%
 Schválenie žiadosti o príspevok do domu seniorov Holíč
 Rôzne:
- p. Ing. Skala Miloslav, Skalová Eva žiadosť o zámenu pozemkov
- p. Ozdinová Pavlína zrušenie Uznesenia č.49/2019 o predaji pozemku a nové
schválenie predaja pozemku
- žiadosti o príspevok p. Štefana Križánka
- p. Faltýnek, žiadosť o povolenie účinkovania s kolotočmi na hodoch
- žiadosť o povolenie usporiadania rómskeho bálu
- žiadosť o súhlas s umiestnením hazardnej hry- stávkovej hry, kurzové stávky
- žiadosť o odkúpenie pozemku Viliam Meštánek
- žiadosť o schválenie otváracích hodín KWAKY s.r.o.
- žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Tomašovič
- žiadosť o povolenie vybudovania prejazdu Michal Cvečka
- odpredaj obecného motorového vozidla Škoda Fabia
 Diskusia
 Záver

K bodu 1
Otvorenie
Starosta privítal poslancov, skonštatoval, že sú prítomní siedmi poslanci, zo zasadnutia sa
ospravedlnili poslanci Rudolf Polák a Mgr. Lívia Včelková a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.

K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil starosta Jarmilu Klimešovú a za overovateľov zápisnice Ing. Ladislava
Bučka a Vladimíra Čecha
K bodu 3
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, za ktorý hlasovalo 7
poslancov.
K bodu 4
Kontrola uznesení
Jarmila Klimešová prečítala uznesenia č.99- 101 z mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného 17.3.2020.
K bodu 5
Zmena rozpočtu obce: navýšenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu k
výstavbe a na realizáciu výstavby požiarnej zbrojnice
Starosta predložil poslancom návrh na presunutie kapitálových výdavkov vo výške 8 000 € z
rezervného fondu. Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu a
získanie potrebných vyjadrení, aby sa mohlo začať s výstavbou požiarnej zbrojnice. Poslancov
informoval, že už rozposlal žiadosti o vyjadrenia jednotlivým inštitúciám, požiadal o
stanoviská správcov inžinierskych sietí a dal zhotoviť projektovú dokumentáciu, aby sa mohlo
vyhlásiť výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Následne vyzval poslancov na hlasovanie k
návrhu presunu kapitálových výdavkov.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje presunutie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu vo výške 8000,- €, ktoré budú použité na financovanie projektovej dokumentácie k
výstavbe Požiarnej zbrojnice.
K bodu 6
Navýšenie kapitálových výdavkov na výstavbu oplotenia obecného pozemku
Starosta informoval poslancov, o prácach ktoré boli vykonané pri úprave zberného miesta
požiadal ich, aby schválili finančné prostriedky na tento kapitálový výdavok. V diskusii k
tomuto bodu poslanci podali návrh na presun kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo
výške 10 000 €. Z prostriedkov by sa financovalo nie len oplotenie zberného miesta, ale i
vybudovanie pevného podlažia pod miestom, výroba a osadenie brány a kamerové
zabezpečenie v tomto objekte ako i potrebného vybavenia tohto miesta napr. kontajnerom.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie k návrhu:
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje presunutie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu vo výške 10000,-€, ktoré budú použité na financovanie vybudovania zberného miesta.

K bodu 7
Zníženie príjmu pre materskú školu o 20%
Starosta informoval poslancov o avizovanom ponížení podielových daní pre obce a z tohto
plynúce skutočnosti a navrhol aby bolo schválené i poníženie príjmu pre MŠ o 20%. Poslanci
sa v diskusii k tomuto návrhu dohodli, že prerokovanie tohto bodu odročia, nakoľko ešte nie
je známe koľko reálne škôlka bude potrebovať financií, keďže nie sú známe okolnosti do kedy
budú školské zariadenia zatvorené.
K bodu 8
Schválenie žiadosti o príspevok do domu seniorov Holíč
Starosta prečítal žiadosť Senior domu Terézia n.o. Holíč o poskytnutie príspevku na
dofinancovanie prevádzky vo výške 2,82 € /na deň. Starosta vysvetlil, že v tomto zariadení je
z našej obce umiestnená jedna spoluobčianka i podrobnosti jej umiestnenia do tohto
súkromného zariadenia. Požiadal poslancov, o hlasovanie k poskytnutiu tohoto príspevku.
Hlasovanie: Za: 0 poslancov Proti: 7 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove neschvaľuje poskytnutie príspevku na dofinancovanie
prevádzky vo výške 2,82 € /na deň Senior domu Terézia Holíč .
K bodu 9
Rôzne
Ing. Miloslav Skala a manželka Eva Skalová bytom Štefanov č. 29 podali žiadosť o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 312/3 vo výmere 39 m 2 Keďže obec má záujem o pozemky parc. č. 5156/2 a
parc. č. 5156/3 ktorých je spoluvlastníčkou i pani Skalová obec navrhla zámenu žiadaného
pozemku za uvedené časti pozemkov. Rozdiel vo výmere pozemkov doplatia manželia Skalovci
vo výške 3 € /m2. Starosta požiadal o hlasovanie k tejto žiadosti.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve Obce Štefanov
zapísaného na LV č. 1022 pre katastrálne územie Štefanov, okres Senica, obec Štefanov ako
parcela registra „C“, druh pozemku – zastav. plocha parc.č 312/15 vo výmere 39 m2
odčleneného z parc. č. 312/3 na základe Geometrického plánu č. 2/2020 ktorý vyhotovil Ing.
František Pös dňa 13.1.2020, za pozemok zapísaný na LV č. 1586 pre katastrálne územie
Štefanov, okres Senica, obec Štefanov, ako parcela registra „C“, druh pozemku – zastavané
plochy parc. č. 5156/2 ktorého podielovou spoluvlastníčkou v podiele 1/16 vo výmere 18 m2 je
Eva Skalová rod. Čechová bytom Štefanov č.29 , a za pozemok zapísaný na LV č. 1589 pre
katastrálne územie Štefanov, okres Senica, obec Štefanov, ako parcela registra „C“, druh
pozemku zastav. plocha parc.č. 5156/3 ktorého podielovou spoluvlastníčkou v podiele 34/1984
vo výmere 7 m2 je Eva Skalová rod. Čechová bytom Štefanov č.29. Obec zamieňa pozemok v
zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnením §9a
ods.8 písm. e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadatelia sa o uvedený pozemok starajú ako o vlastný a užívajú ho dlhé roky – odkedy tam
bývajú. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpna cena
za 1 m2 je 3,- €. Obec zamieňa žiadateľom Ing. Miloslavovi Skalovi a manželke Eve Skalovej rod.
Čechovej bytom Štefanov č. 29 pozemok vo výmere 39 m2 a Eva Skalová rod. Čechová zamieňa

Obci Štefanov pozemky v celkovej výmere 25 m2. Rozdiel vo výmere pozemkov 14 m2 manželia
Skalovci od obce odkupujú v cene 42,- €. Podpisom zmluvy sa poveruje starosta obce. Poplatky
súvisiace s prevodom uvedených nehnuteľností a s vkladom na kataster hradia žiadatelia.
Pozemky je potrebné vysporiadať do 31.7.2020.
---Ďalej starosta prečítal opätovnú žiadosť o zámenu a odkúpenie pozemku pani Pavlíny Ozdinovej
bytom Štefanov 519. Pani Ozdinová žiada opätovne o odkúpenie pozemku, ktorý jej už bol
uznesením č. 49/2019 schválený na zámenu a odkúpenie, no nepodarilo sa jej tento pozemok
zo závažných dôvodov vysporiadať v určenom termíne. Preto starosta požiadal poslancov skôr
ako budú hlasovať k uvedenej žiadosti aby zrušili uznesenie č. 49/2019.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenie č. 49/2020 zo zasadnutia OZ konaného
18.6.2019.
Následne starosta vyzval poslancov na hlasovanie k žiadosti pani Pavlíny Ozdinovej o zámenu a
odkúpenie pozemku.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve Obce Štefanov
zapísaného na LV č.3509 pre katastrálne územie Štefanov, okres Senica, obec Štefanov, ako
parcela registra „E“, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, parc.č.1001/46 diel č. 1 vo
výmere 1 m2 , parc.č. 1001/47 diel 2 vo výmere 17 m2 a parc.č. 1001/48 diel 3 vo výmere 26
m2 všetky tri parcely odčlenené z parc.č. 1001 za majetok Pavlíny Ozdinovej rod. Baránkovej
bytom Štefanov 519 zapísaného na LV č.3555 pre katastrálne územie Štefanov, okres Senica,
obec Štefanov, ako parcela registra „C“, druh pozemku – zastavané plochy parc. č. 1001/6
vo výmere 3 m2 na základe Geometrického plánu č.27/2018 zo dňa 16.1. 2019, v zmysle
zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnením §9a ods.8
písm. e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadateľka sa o uvedené pozemky stará ako o svoje a užíva ich dlhé roky – odkedy tam býva.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpna cena za 1
m2 je 3,- €. Pani Ozdinová zamieňa od obce Štefanov 44 m2 a obec Štefanov od pani
Ozdinovej zamieňa 3 m2. Pani Ozdinová doplatí obci rozdiel vo výške 123,00 €. Podpisom
zámennej zmluvy sa poveruje starosta obce. Poplatky súvisiace s prevodom uvedených
nehnuteľností a s vkladom na kataster hradí žiadateľka. Pozemok je potrebné vysporiadať do
31.8.2020.
--Starosta prečítal dve žiadosti pána Štefana Križánka bytom Štefanov č. 369 žiadosť o
poskytnutie sociálnej finančnej pomoci na zaplatenie výdavkov spojených s bývaním a o
poskytnutí pôžičky na zabezpečenie lekárskej starostlivosti vo výške 500,- €. Ako dôvod
podania žiadosti uvádza dlhodobú nezamestnanosť, neposkytnutie práce v mieste bydliska
ako i zhoršenie zdravotného stavu. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o poskytnutí
finančnej pomoci:
Hlasovanie: Za: 0 poslancov Proti: 7 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zamietlo žiadosti o poskytnutie sociálnej finančnej
pomoci pánovi Štefanovi Križánkovi bytom Štefanov 369.
Odôvodnenie: Žiadateľ ak je dlhodobo nezamestnaný môže sa zapojiť do aktivačných prác
prostredníctvom úradu práce a tak si zabezpečiť pravidelný mesačný príjem po dobu
nezamestnanosti.
--Ďalej starosta prečítal žiadosť pána Štefana Križánka bytom Štefanov č. 369 o zrušenie dane
za psov.
Hlasovanie: Za: 0 poslancov Proti: 7 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zamietlo žiadosti o zrušenie dane za psov ktorá bola
pánovi Štefanovi Križánkovi bytom Štefanov 369 vyrubená.
Odôvodnenie: Pán Križánek je majiteľom dvoch psov a preto mu bola v zmysle zákona o
miestnych daniach daň vyrubená. Obecné zastupiteľstvo pánovi Križánkovi odporúča, ak je
vo finančnej tiesni, aby zvážil držbu dvoch psov.
--Anton Faltýnek Šaštín Stráže požiadal o povolenie účinkovať s kolotočmi v roku 2020 počas
hodov v Štefanove.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s účinkovaním Antona Faltýnka bytom Jesenského 1236 Šaštín
Stráže s kolotočmi v obci Štefanov počas letných hodov 2020. Nakoľko obec nevlastní
vhodné priestranstvo ktoré by mu mohla na tento účel obec prenajať, musí si priestranstvo
pre účinkovanie pán Faltýnek nájsť sám.
--O povolenie usporiadať Rómsky bál v Kultúrnom dome Štefanov požiadala pani Emília
Danielová bytom Štefanov 198 v dvoch termínoch a to 20.6. 2020 a v termíne 22.8.2020.
Poslanci navrhli prejednať tieto žiadosti na ďalšom zastupiteľstve, nakoľko ešte nebolo
zrušené nariadenie hlavného hygienika ktoré zakazuje organizovanie hromadných akcií z
dôvodu zamedzenia šírenia nákazy Covid 19.
--Spoločnosť DOXXbet& K-BET, s.r.o. so sídlom v Žiline žiada o súhlas s umiestnením hazardnej
hry- stávkové hry a kurzové stávky do prevádzky Reštaurácia Kamenica Štefanov 144.
Hlasovanie: Za: 0 poslancov Proti: 7 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nesúhlasí s umiestnením hazardnej hry- stávkové hry a
kurzové stávky od Spoločnosti DOXXbet& K-BET, s.r.o. so sídlom Kálov 356 Žilina v prevádzke
reštaurácie Kamenica Štefanov 144.
--O odkúpenie pozemku parc. č. 951/42 vo výmere 289 m2 požiadal Viliam Mešťánek bytom
Štefanov 293. Starosta vyzval poslancov na hlasovanie k tejto žiadosti.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje predaj novovytvorenej parcely č. 951/42 vo
výmere 289 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 96/2019, ktorý vyhotovil Ing. Vladimír
Nemec dňa 27.2.2020 a bol overený 25.3.2020 pod č. 216/2020, z parcely registra „E“ parc. č.
961/2, druh pozemku – trvalé tráv. porasty vo vymere 1300 m2, ktorá je vo vlatníctve obce
Štefanov evidovaná na LV 2310 pre k.ú. Štefanov , okres Senica, obec Štefanov. Pozemok parc.
č. 951/42 sa predáva v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov uplatnením §9a ods.8 písm. e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného
zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ sa o uvedený pozemok stará ako o vlastný a obec nevie
uvedený pozemok využiť. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Kúpna cena za 1 m2 je 3,- €. Obec odpredáva Viliamovi Mešťánkovi bytom Štefanov
č. 293 pozemok vo výmere 289 m2 v cene 867,- €. Podpisom zmluvy sa poveruje starosta obce.
Poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti a s vkladom na kataster hradí žiadateľ. Pozemok je
potrebné vysporiadať do 30.6.2020.
--O schválenie času predaja - prevádzkovej doby pre reštauračné a pohostinské služby v
prevádzke reštaurácie Kamenica Štefanov 144 požiadala spoločnosť KWAKY s.r.o. Štefanov 397.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje čas predaja - prevádzkovú dobu v prevádzke
Reštaurácia Kamenica, Štefanov 144 spoločnosti KWAKY s.r.o. takto:
v pondelok - štvrtok od 10.00 hod do 22.00 hod.
v piatok a sobotu od 10.00 hod do 24.00 hod.
v nedeľu od 10.00 hod do 22. 00 hod.
--Róbert Tomašovič bytom Štefanov 275 požiadal o odkúpenie pozemku susediaceho vedľa
pozemku parc. č. 6068/38 podľa priloženého situačného plánu. Nakoľko sa jedná o pozemok
ktorý je v blízkosti cesty pri poľnohospodárskom družstve ktoré ju využíva a do budúcna ak
by bolo potrebné cestu rozšíriť pri odpredaji tohto pozemku by už takúto úpravu nebolo
možné urobiť, preto poslanci navrhli zamietnuť túto žiadosť.
Hlasovanie: Za: 0 poslancov Proti: 7 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nesúhlasí s odpredajom pozemku susediaceho s parc. č.
6068/38 pánovi Róbertovi Tomašovičovi bytom Štefanov 275, nakoľko by nebolo možné v
prípade potreby rozšíriť existujúci cestu ktorá s pozemkom susedí.
--Michal Cvečka bytom Štefanov 469 požiadal o povolenie vybudovania prejazdu pri pivnici
pána Petra Morvaya.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí aby pán Michal Cvečka bytom Štefanov 469
vybudoval na vlastné náklady prejazd cez kanál z poľnej na asfaltovú cestu pri sklepe pána
Morvaya v šírke 6 m. Pán Cvečka si však na vybudovaný prejazd nebude robiť žiadne
vlastnícke nároky a prejazd bude slúžiť všetkým občanom.

Starosta predniesol poslancom návrh na odpredaj obecného motorového vozidla Škoda
Fabia formou predaja do autobazára . Navrhol poslancom, že osloví viaceré autobazáre aby
vyhotovili cenové ponuky na odkúpenie auta a auto by sa predalo za najvýhodnejších
podmienok.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s odpredajom ojazdeného motorového vozidla
Škoda Fabia za najvýhodnejších podmienok do autobazára.
K bodu 10
Diskusia
Do diskusie sa prihlásil poslanec Vlha, ktorý žiadal aby starosta prejednal s PD Štefanov
možnosť vývozu biologicky rozložiteľného odpadu do hnojnej jamy PD a informoval občanov
o možnostiach vývozu biologicky rozložiteľného odpadu aj haluzoviny. Keďže pracovníci obce
v jesenných mesiacoch vyčistili uličku za humnom pána Križánka poslanci zvažovali možnosť
vytvorenia dvoch- troch stavebných pozemkov v tejto lokalite. Ďalej sa venovali otázke
spôsobu úpravy terénu na Kadúbku a prácam spojené s revitalizáciou terénu v jeho okolí.
Starosta informoval, že obec podala žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov z fondu TTSK
ktorý je určený na budovanie povodňových opatrení, bude potrebné vyhotoviť projekt.
Starosta s poslancami vytipovali doposiaľ tri miesta ktoré by sa mohli upraviť tak, aby voda
pri búrkach nestekala na prístupové cesty, ale do odtokových kanálov.
K bodu 13
Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapisovateľ:
Jarmila Klimešová

.................................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Buček

..................................................

Vladimír Čech

..................................................

František Chudý
starosta obce

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov
konaného 4.5.2020
Uznesenie č.102/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje presunutie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu vo výške 8000,- €, ktoré budú použité na financovanie projektovej dokumentácie k
výstavbe Požiarnej zbrojnice.

Uznesenie č.103/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje presunutie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu vo výške 10000,-€, ktoré budú použité na financovanie vybudovania zberného miesta.

Uznesenie č.104/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove neschvaľuje poskytnutie príspevku na dofinancovanie
prevádzky vo výške 2,82 € /na deň Senior domu Terézia Holíč .

Uznesenie č.105/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve Obce Štefanov
zapísaného na LV č. 1022 pre katastrálne územie Štefanov, okres Senica, obec Štefanov ako
parcela registra „C“, druh pozemku – zastav. plocha parc.č 312/15 vo výmere 39 m2
odčleneného z parc. č. 312/3 na základe Geometrického plánu č. 2/2020 ktorý vyhotovil Ing.
František Pös dňa 13.1.2020, za pozemok zapísaný na LV č. 1586 pre katastrálne územie
Štefanov, okres Senica, obec Štefanov, ako parcela registra „C“, druh pozemku – zastavané
plochy parc. č. 5156/2 ktorého podielovou spoluvlastníčkou v podiele 1/16 vo výmere 18 m2 je
Eva Skalová rod. Čechová bytom Štefanov č.29 , a za pozemok zapísaný na LV č. 1589 pre
katastrálne územie Štefanov, okres Senica, obec Štefanov, ako parcela registra „C“, druh
pozemku zastav. plocha parc.č. 5156/3 ktorého podielovou spoluvlastníčkou v podiele 34/1984
vo výmere 7 m2 je Eva Skalová rod. Čechová bytom Štefanov č.29. Obec zamieňa pozemok v
zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnením §9a
ods.8 písm. e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadatelia sa o uvedený pozemok starajú ako o vlastný a užívajú ho dlhé roky – odkedy tam
bývajú. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpna cena
za 1 m2 je 3,- €. Obec zamieňa žiadateľom Ing. Miloslavovi Skalovi a manželke Eve Skalovej rod.
Čechovej bytom Štefanov č. 29 pozemok vo výmere 39 m2 a Eva Skalová rod. Čechová zamieňa
Obci Štefanov pozemky v celkovej výmere 25 m2. Rozdiel vo výmere pozemkov 14 m2 manželia
Skalových od obce odkupujú v cene 42,- €. Podpisom zmluvy sa poveruje starosta obce.
Poplatky súvisiace s prevodom uvedených nehnuteľností a s vkladom na kataster hradia
žiadatelia. Pozemky je potrebné vysporiadať do 31.7.2020.

Uznesenie č.106/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenie č. 49/2020 zo zasadnutia OZ konaného
18.6.2019.

Uznesenie č.107/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve Obce Štefanov
zapísaného na LV č.3509 pre katastrálne územie Štefanov, okres Senica, obec Štefanov, ako
parcela registra „E“, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, parc.č.1001/46 diel č. 1 vo

výmere 1 m2 , parc.č. 1001/47 diel 2 vo výmere 17 m2 a parc.č. 1001/48 diel 3 vo výmere 26
m2 všetky tri parcely odčlenené z parc.č. 1001 za majetok Pavlíny Ozdinovej rod. Baránkovej
bytom Štefanov 519 zapísaného na LV č.3555 pre katastrálne územie Štefanov, okres Senica,
obec Štefanov, ako parcela registra „C“, druh pozemku – zastavané plochy parc. č. 1001/6
vo výmere 3 m2 na základe Geometrického plánu č.27/2018 zo dňa 16.1. 2019, v zmysle
zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnením §9a ods.8
písm. e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadateľka sa o uvedené pozemky stará ako o svoje a užíva ich dlhé roky – odkedy tam býva.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpna cena za 1
m2 je 3,- €. Pani Ozdinová zamieňa od obce Štefanov 44 m2 a obec Štefanov od pani
Ozdinovej zamieňa 3 m2 . Pani Ozdinová doplatí obci rozdiel vo výške 123,00 €. Podpisom
zámennej zmluvy sa poveruje starosta obce. Poplatky súvisiace s prevodom uvedených
nehnuteľností a s vkladom na kataster hradí žiadateľka. Pozemok je potrebné vysporiadať do
31.8.2020.

Uznesenie č.108/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zamietlo žiadosti o poskytnutie sociálnej finančnej
pomoci pánovi Štefanovi Križánkovi bytom Štefanov 369.
Odôvodnenie: Žiadateľ ak je dlhodobo nezamestnaný môže sa zapojiť do aktivačných prác
prostredníctvom úradu práce a tak si zabezpečiť pravidelný mesačný príjem po dobu
nezamestnanosti.

Uznesenie č.109/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zamietlo žiadosti o zrušenie dane za psov ktorá bola
pánovi Štefanovi Križánkovi bytom Štefanov 369 vyrubená.
Odôvodnenie: Pán Križánek je majiteľom dvoch psov a preto mu bola v zmysle zákona o
miestnych daniach daň vyrubená. Obecné zastupiteľstvo pánovi Križánkovi odporúča, ak je
vo finančnej tiesni, aby zvážil držbu dvoch psov.

Uznesenie č.110/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s účinkovaním Antona Faltýnka bytom Jesenského 1236 Šaštín
Stráže s kolotočmi v obci Štefanov počas letných hodov 2020. Nakoľko obec nevlastní
vhodné priestranstvo ktoré by mu mohla na tento účel obec prenajať, musí si priestranstvo
pre účinkovanie pán Faltýnek nájsť sám.

Uznesenie č.111/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nesúhlasí s umiestnením hazardnej hry- stávkové hry a
kurzové stávky od Spoločnosti DOXXbet& K-BET, s.r.o. so sídlom Kálov 356 Žilina v prevádzke
reštaurácie Kamenica Štefanov 144.

Uznesenie č.112/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje predaj novovytvorenej parcely č. 951/42 vo
výmere 289 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 96/2019, ktorý vyhotovil Ing. Vladimír
Nemec dňa 27.2.2020 a bol overený 25.3.2020 pod č. 216/2020, z parcely registra „E“ parc. č.
961/2, druh pozemku – trvalé tráv. porasty vo vymere 1300 m2, ktorá je vo vlatníctve obce
Štefanov evidovaná na LV 2310 pre k.ú. Štefanov , okres Senica, obec Štefanov. Pozemok parc.
č. 951/42 sa predáva v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov uplatnením §9a ods.8 písm. e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného
zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ sa o uvedený pozemok stará ako o vlastný a obec nevie
uvedený pozemok využiť. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Kúpna cena za 1 m2 je 3,- €. Obec odpredáva Viliamovi Mešťánkovi bytom Štefanov
č. 293 pozemok vo výmere 289 m2 v cene 867,- €. Podpisom zmluvy sa poveruje starosta obce.
Poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti a s vkladom na kataster hradí žiadateľ. Pozemok je
potrebné vysporiadať do 30.6.2020.

Uznesenie č.113/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje čas predaja - prevádzkovú dobu v prevádzke
Reštaurácia Kamenica, Štefanov 144 spoločnosti KWAKY s.r.o. takto:
v pondelok - štvrtok od 10.00 hod do 22.00 hod.
v piatok a sobotu od 10.00 hod do 24.00 hod.
v nedeľu od 10.00 hod do 22. 00 hod.

Uznesenie č.114/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nesúhlasí s odpredajom pozemku susediaceho s parc. č.
6068/38 pánovi Róbertovi Tomašovičovi bytom Štefanov 275, nakoľko by nebolo možné v
prípade potreby rozšíriť existujúci cestu ktorá s pozemkom susedí.

Uznesenie č.115/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí aby pán Michal Cvečka bytom Štefanov 469
vybudoval na vlastné náklady prejazd cez kanál z poľnej na asfaltovú cestu pri sklepe pána
Morvaya v šírke 6 m. Pán Cvečka si však na vybudovaný prejazd nebude robiť žiadne
vlastnícke nároky a prejazd bude slúžiť všetkým občanom.

Uznesenie č.116/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s odpredajom ojazdeného motorového vozidla
Škoda Fabia za najvýhodnejších podmienok do autobazára.

