Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov
konaného 4.8.2020
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Ospravedlnili sa:

František Chudý
Ing. Juraj Belica, Ing. Ladislav Buček, Vladimír Čech, Patrik Černý,
Tomáš Kudoláni, Marek Okasa, Lukáš Vlha
Rudolf Polák, Mgr. Lívia Včelková

Program:






Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení
Prerokovanie upozornenia prokurátora o zákonnosti v postupe obce Štefanov pri
stanovení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 Rôzne:
- žiadosť SZZ ZO Vinice Štefanov o prenájom KD za účelom usporiadania
Hodovej vinnej uličky
- žiadosť o predbežný súhlas na odkúpenie pozemku pre p. Sehnala
- žiadosť o predbežný súhlas na odkúpenie pozemku pre Ing. Majnu
7. Diskusia
8. 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. Juraj
Belica a Lukáš Vlha
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.117-130 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného 23.6.2020.
K bodu 5
Prerokovanie upozornenia prokurátora o zákonnosti v postupe obce Štefanov pri
stanovení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Z účasti na zastupiteľstve sa ospravedlnil prokurátor Okresnej prokuratúry Senica JUDr. Ing.
Milan Budjač, PhD., ktorý vykonal kontrolu zákonnosti postupu Obce Štefanov pri určovaní
času predaja a času prevádzky služieb a dňa 25.6.2020 vydal upozornenie na porušenie
zákonnosti postupu obce sp. č.: Pd 73/20/2205-3. Starosta prečítal toto upozornenie a

návrh uznesenia ku tomuto upozorneniu a požiadal poslancov o hlasovanie:
Hlasovanie: Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove vyhovuje upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry
Senica sp. Zn .Pd 73/20/2205-3 zo dňa 25.6.2020 a pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Štefanov ustanoví výhradne formou všeobecne záväzného
nariadenia obce Štefanov.
K bodu 6
Rôzne
Starosta prečítal žiadosť o prenájom kultúrneho domu SZZ ZO Vinice Štefanov za účelom
usporiadania akcie Hodová vinná ulička 29.8.2020 a požiadal poslancov o hlasovanie k tejto
žiadosti.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s prenájmom kultúrneho domu SZZ ZO Vinice
Štefanov za účelom usporiadania Hodovej vinnej uličky 29.8.2020.
--Ďalej poslanci rokovali o žiadosti pána Jána Sehnala, ktorý požiadal o predbežný súhlas na
odkúpenie pozemku p.č. 133/2 k.ú Štefanov. Nakoľko z priloženého plánu nie je možné
jednoznačné určiť kde by bola hranica pozemku v prípade, že by obec súhlasila s odpredajom
pozemku poslanci sa dohodli, že sa k žiadosti vyjadria až po zasadnutí stavebnej komisie.
-Starosta prečítal žiadosť Ing. Rudolfa Majnu bytom Štefanov 325. Pán Majna žiada
o odkúpenie pozemku ktorý má oplotený pevným plotom a užíva ho dlhé roky. Dom aj s takto
oploteným pozemkom kúpil. Až v roku 2020, keď si dal pozemok zamerať zistil, že oplotenie
siaha až do obecného pozemku a preto žiada o jeho dokúpenie.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí so zámenou a predajom pozemku Ing. Rudolfovi
Majnovi bytom Štefanov 325. K žiadosti o zámenu pozemku je potrebné doložiť originál
geometrického plánu.
K bodu 7
Diskusia
Do diskusie sa zapojila Ing. Šalamúnová, ktorá žiadala poslancov a starostu aby riešil
problém znečistenia uličky. Pani Hyžová žiadala aby sa upozornili občania, ktorí trvale
parkujú autami na chodníkoch.
K bodu 17
Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

Jarmila Klimešová
Ing. Juraj Belica
Lukáš Vlha

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

František Chudý
starosta obce

Uznesenie č.131/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove vyhovuje upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry
Senica sp. Zn .Pd 73/20/2205-3 zo dňa 25.6.2020 a pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Štefanov ustanoví výhradne formou všeobecne záväzného
nariadenia obce Štefanov.

Uznesenie č.132/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s prenájmom kultúrneho domu SZZ ZO Vinice
Štefanov za účelom usporiadania Hodovej vinnej uličky 29.8.2020.

Uznesenie č.133/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí so zámenou a predajom pozemku Ing. Rudolfovi
Majnovi bytom Štefanov 325. K žiadosti o zámenu pozemku je potrebné doložiť originál
geometrického plánu.

