
Zápisnica 
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Mičiná, ktoré sa konalo dňa 

16.4.2018 o 19.00 hod. v kancelárii OcÚ Dolná Mičiná 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program : Podľa pozvánky ktorá je súčasťou tejto zápisnice 

 

K bodu č.1. Otvorenie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Mičiná 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Dolná Mičiná Oto Hudec. 

 

K bodu č. 2. Schválenie programu 

Starosta oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva s programom rokovania, ktorý 

jednohlasne schválili uznesením č. 4/2018 

Hlasovanie : 5/0/0 

 

K bodu č. 3.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná určilo a schválilo uznesením č. 5/2018 

Návrhovú komisiu : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ľubomír Kupec 

Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Pecník, Ján Baran 

Zapisovateľka : Magdaléna Petrnáková 

Hlasovanie :5/0/0 

 

K bodu č. 4. Prejednanie platu starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie 

platu starostu a rozhodlo, že starostovi patrí podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 

minimálny plat vo výške určenej  vo výške určenej priamo zákonom v sume 1422,-- eur od 

1.1.2018 

Uznesenie č.6/2018  

Hlasovanie :5/0/0 

 

K bodu č. 5. Osobnyudaj.sk – uzatvorenie zmluvy 

 Obecný úrad uzatvoril Zmluvu so spol. Osobnyudaj.sk, nakoľko  od 25.5.2018  platí nový 

zákon č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a podmienky tejto spoločnosti boli  

najvýhodnejšie. Výber sa uskutočnil  z troch spoločností.  Spoločnosť osobnyudaj.sk   svoje 

služby ponúkajú za poplatok 36,-- eur mesačne, vrátane auditu. Spoločnosť SOMI s ktorou  

sme doteraz mali uzatvorenú zmluvu,  ponúkala svoje služby v rovnakom rozsahu za 

poplatok 150,-- eur mesačne + audit sa hradí samostatne.   Spoločnosť noone , ponúka svoje 

služby za 250 eur mesačne + 150,--eur za audit. 

Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou  osobnyudaj.sk, s.r.o. schválilo obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 7/2018. 

Hlasovanie: 5/0/0 

 



 

K bodu č. 6. SOMI – zrušenie zmluvy  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením č. 8/2018 zrušenie zmluvy so spoločnosťou SOMI 

,pretože  k 25.5.2018 prestane platiť zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  

(OOÚ). Pre požiadavky  tohto zákona sme  mali uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou SOMI, 

no vzhľadom k tomu, že do platnosti sa dostáva nový zákon č. 18/2018 Z.z. (GDPR) a ponuka 

tejto spoločnosti na ďalšiu spoluprácu bola  pre nás nevyhovujúca. 

Hlasovanie :5/0/0 

 

K bodu č.7 Prejednanie návrhov VZN:  

                       - č.1/2018 - VZN ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania          

                           s majetkom obce Dolná Mičiná    

- č.2/2018 - VZN o podmienkach prevodu majetku obce Dolná Mičiná priamym  

                          predajom, dobrovoľnou dražbou a obchodnou verejnou súťažou   

                       -  č.3/2018 – VZN o  úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané  

                           obcou Dolná Mičiná a o výške obvyklého nájomného za nájom majetku obce             

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná schválilo Uznesením č. 9/2018 VZN č.1 – 3 /2018.                     

Hlasovanie :5/0/0 

 

K bodu č. 8. Informácia o prácach na nehnuteľnosti D.M. č.7 

Starosta obce Dolná Mičiná informoval  obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich  prácach: 

- ELEKTRINA – úpravy robí Marián Kmeť, Dolná Mičiná č. 88 

- VODA – nová zmluva 

- KÚRENIE – DEFRO – cenová ponuka od firmy DEFRO je približne na 4000,-- aj so 

zapojením a napojením na  slnečné kolektory.  

- Dali sme vypracovať novú projektovú dokumentáciu, podľa starých projektov  

nám nesedí zakreslenie domu, preto je potrebné urobiť aj nový geometrický plán. 

Následne je potrebné zapísať do katastra skutkový stav. 

- Pre fungovanie obchodu je potrebné dorobiť dvojdres, mrežu, rampu, dvere do skladu. 

- Upravil sa park – oddychová zóna – dokúpili sme stromčeky, zasiala sa tráva, vyrovnal 

sa terén, urobili sme parkovisko. 

 

K bodu č. 9  Odpredaj časti pozemku p. Hudecovi ml. a Ing. Majerovej Ivete  

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo a schválilo Uznesením č.10/2018  Ing. Majerovej a Otovi 

Hudecovi ml. majú záujem odkúpiť časť obecných pozemkov popri ceste , preto je potrebné 

urobiť geometrický plán a odpredaj sa uskutoční priamym zadaním.   

Hlasovanie :5/0/0 

 

K bodu č. 10 Prekleňovacia  bezúročná pôžička na dobu 5 mesiacov  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením č.11/2018  prekleňovaciu bezúročnú pôžičku od 

Lucii Petrovej na dobu 5 mesiacov.  Finančné prostriedky budú použité na prestavbu 

nehnuteľnosti č.7. 

Hlasovanie :5/0/0 

 





 

K bodu č. 7. Záver 

Starosta obce Dolná Mičiná poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka : Magdaléna Petrnáková                 ................................................ 

 

Overovatelia :  Ing. Ján Pecník                                  .............................................. 

 

                           Ján Baran                                           .............................................. 

 

 

 

 

Oto Hudec – starosta obce                                       ................................................. 

 

 

 

 

 

V Dolnej Mičinej dňa : 16.4.2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 





Uznesenie č. 7/2018 

K bodu č. 5. Osobnyudaj.sk s.r.o.– uzatvorenie zmluvy 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná 

Schvaľuje 

Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. 

Prítomní poslanci :  Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník, Ján Baran, 

Ľubomír Kupec 

Hlasovali za : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník,  Ján Baran, Ľubomír 

Kupec 

Proti :    0 

Zdržali sa :   0 

 

 

Uznesenie č. 8/2018 

K bodu č. 6. SOMI – zrušenie zmluvy  

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná 

Schvaľuje 

Zrušenie zmluvy so spoločnosťou SOMI, na základe nevyhovujúcich  podmienok. 

Prítomní poslanci : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník, Ján Baran, 

Ľubomír Kupec 

Hlasovali za : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník,  Ján Baran, Ľubomír 

Kupec 

Proti :    0 

Zdržali sa :   0 

 

Uznesenie č. 9/2018 

K bodu č.7 Prejednanie návrhov VZN:  

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná 

Schvaľuje:       č.1/2018 - VZN ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania          

                           s majetkom obce Dolná Mičiná    

- č.2/2018 - VZN o podmienkach prevodu majetku obce Dolná Mičiná priamym  

                          predajom, dobrovoľnou dražbou a obchodnou verejnou súťažou   

                       -  č.3/2018 – VZN o  úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané  

                           obcou Dolná Mičiná a o výške obvyklého nájomného za nájom majetku obce      

Prítomní poslanci : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník, Ján Baran, 

Ľubomír Kupec 

Hlasovali za : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník,  Ján Baran, Ľubomír 

Kupec 

Proti :    0 

Zdržali sa :   0 

 

 

 



Uznesenie č. 10/2018 

K bodu č. 9  Odpredaj časti pozemku p. Hudecovi ml. a Ing. Majerovej Ivete  

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná 

Schvaľuje 

Odpredaj časti pozemku p. Otovi Hudecovi ml. a Ing. Majerovej časti obecného pozemku.   

Prítomní poslanci : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník, Ján Baran, 

Ľubomír Kupec 

Hlasovali za : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník,  Ján Baran, Ľubomír 

Kupec 

Proti :    0 

Zdržali sa :   0 

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

K bodu č. 10 Prekleňovacia  bezúročná pôžička na dobu 5 mesiacov  

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná 

Schvaľuje 

Prekleňovaciu bezúročnú pôžičku od Lucii Petrovej, na prestavbu nehnuteľnosti č.7. 

Prítomní poslanci : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník, Ján Baran, 

Ľubomír Kupec 

Hlasovali za : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník,  Ján Baran, Ľubomír 

Kupec 

Proti :    0 

Zdržali sa :   0 

 

Uznesenie č. 12/2018 

K bodu č. 11 Prejednanie pozemkov IBV Hrochôťka  - p. Vašina 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná  

schvaľuje 

Odpoveď na žiadosť p. Vašinu doručenú 16.1.2018 evidovanú pod číslom 6/2018 

nasledovne: 

     Prípadné rozšírenie IBV Hrochôťka na  pozemku v K.Ú. Dolná Mičiná o štyri domy, obecné 

zastupiteľstvo  podmieňuje nasledovnými podmienkami: 

1. Dobudovanie a skolaudovanie etapy I. 

2. Dobudovanie a skolaudovanie etapy II.  

3. Dobudovanie a skolaudovanie mosta. 

4. Dobudovanie verejného osvetlenia. 



5. Zapísanie ťarchy na dotknutých parcelách 230/20 a 230/21 pre vybudovanie prechodovej  

komunikácie cez tieto pozemky  pre umožnenie prístupu ostatných vlastníkov okolitých 

pozemkov. 

6. Prefinancovanie dodatku projektovej dokumentácie, k zmene územného plánu, projekt, 

geodetické zameranie na ostatné právne úkony podmienené k schváleniu dodatku 

k územného plánu náklady developera. 

     Po dodržaní týchto podmienok bude Obecné zastupiteľstvo prehodnocovať splnenie 

podmienok na následné rozširovanie IBV o štyri  stavebné pozemky. 

 

Prítomní poslanci : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník, Ján Baran, 

Ľubomír Kupec 

Hlasovali za : Ing. Iveta Majerová, Mgr. Alena Kupcová, Ing. Ján Pecník,  Ján Baran, Ľubomír 

Kupec 

Proti :    0 

Zdržali sa :   0 

 

V Dolnej Mičinej 16.4.2018 

 


