
 

 

                                                       Zápisnica  č.2/2014 

     zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka  konaného dňa 3.4.2014                

__________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:   Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor,  Mgr. Písečná Katarína, Klamík Anton, 
                  Ing. Pavlák Vladimír, Majzún Boris, Polák Marian, Ing. Uller Miroslav  
Neprítomní:  Bc. Biksadský František  
 
Program:  1. Otvorenie 
                   2. Určenie overovateľov zápisnice 
                   3  Prerokovanie žiadostí  
                   4. Rôzne 
                   5. Diskusia 
                   6. Prijatie uznesení 
                   7.  Záver 
 
   
     1.  Otvorenie.  

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Soukup Boris. 
 
 
 2.  Určenie overovateľov:  Polák Marian, Ing. Rakár Igor  

            
       

3. Prerokovanie žiadostí:   
- Smolárik Alojz  - žiadosť o kúpu 1/3 podielu od obce, parc.č. 792 KN-E 

Obecné zastupiteľstvo „ súhlasí “ s predajom 1/3 podielu uvedenej parcely 
 so zvláštnym zreteľom, vzhľadom na to, že uvedenú parcelu žiadateľ užíva 
 a jedná sa o vysporiadanie. Stanovilo cenu 12,- € za 1 m2.    

- Beňová Mária- žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 648/12 KN-C 
Jedná sa o vysporiadanie pozemku pod rodičovským domom. Priložená  
Kúpno – predajná zmluva z r.1962, keď rodičia žiadateľky odkúpili časť  
obecného pozemku parc.č. 648/12. Uvedená zmluva nebola zapísaná do ka- 
tastra nehnuteľností a geometrickým plánom č.71/04 bolo zistené, že po sku- 
točnom zameraní užívajú väčšiu výmeru ako je v zmluve z r. 1962. Z týchto  
dôvodov žiada menovaná odkúpenie zvyšnej čiastky od obce, aby mohol byť 
uvedený geometrický plán zapísaný. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpreda- 
jom časti par.č.648/12 podľa GP, potrebné počkať na výsledok z jednania 
na Okresnom úrade v Senici na katastrálnom odbore.     

 
4. rôzne:  - Starosta  požiadal obecné zastupiteľstvo o súhlas na podanie projektu na 
                  Ministerstvo vnútra SR na základe výzvy č.1 ÚSVRK 2014. Jedná sa o pro- 
                  jekt „ Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých 
                  sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít.“ a spoluúčasť 
                  obce na projekte 5% z celkových nákladov.  

- nákup pozemkov pod ČOV. Pozemky musí odkúpiť Združenie Enviropark 
  pomoravie lebo  združenie je vlastníkom nehnuteľnosti a až potom môže 
tento pozemok odkúpiť obec od združenia. 



- starosta predložil návrh na dotáciu pre občianske združenie Zbor Sv.Cecílie 
na nákup nového organu do kostola, navrhovaná dotácia 1000,- € 

- starosta informoval zastupiteľstvo o možnostiach rekonštrukcie verejného 
 osvetlenia, touto otázkou sa bude zaoberať samostatné zastupiteľstvo. 
- starosta informoval o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ a MŠ  

           
 

          5.       Diskusia 
                     -  presdseda komisie pre šport, kultúru a školstvo Ing. Igor Rakár predložil  
                     Správu o využívaní viacúčelového ihriska v roku 2013. 
                     
                  
              
         6.       Prijaté uznesenia.    

                                              Uznesenie č. 5/2014 
 
             Obecné zastupiteľstvo „ súhlasí “ s odpredajom 1/3 podielu v pozemku 
              parc.č. 792 KN-E v katastri obce Studienka vedeného na LV 1741 ako  
              orná pôda pre p. Alojza Smolárika, 908 75 Studienka 258. 
             Jedná sa o vysporiadanie pozemku, dlhodobo užívaný 2/3 vlastníkom 
             p. Smolárikom. Cena bola stanovená na základe § 9a ods.8 pís.e) zák. 
             č.138/1991 Zb. podľa osobitného zreteľa za cenu 12,-€ za 1m2.  
             Jedná sa o výmeru 38,333 m2, t.j. 1/3 podiel spolu za cenu 460-,€. 
        
        
            Počet všetkých  poslancov                             7 
            Počet prítomných poslancov                          5 
            Hlasovanie:      za                                          5 
                                     proti                                      0 
                                     zdržal sa                                0 
 
    
           
                               Uznesenie č  6/2014 
 
      Obecné zastupiteľstvo „ súhlasí “ s podaním projektu na základe výzvy č.1 
      ÚSVRK 2014 na dotácie Ministerstva vnútra SR, cieľ 5.1 „ Vysporiadanie 
      vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých sa nachádzajú obydlia margi- 
      nalizovaných rómskych komunít.“ 
      Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním 5 %,  
       
      
            Počet všetkých poslancov                  7 
            Počet prítomných poslancov              6 
            Hlasovanie:    za                                 4 
                                   proti                             2 
                                   zdržal sa                      0        
 
                                         
                                        



 
 
                                       Uznesenie č. 7/2014 
     
       Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o využívaní viacúčelového ihriska 
    Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhovanými cenami za využívanie ihriska, 
    naviac stanovuje na  mesiace júl a august  50% zľavu na permanentky bez osvetlenia, 
    podmienkou je využitie bodov na permanentke len v mesiacoch júl a august 2014 
           
            
             Počet všetkých poslancov                7 
             Počet prítomných poslancov            6 
             Hlasovanie:  za                                6 
                                  proti                            0 
                                  zdržal sa                     0  
                              
 
 
      
 
                               
 7. Záver 

                                               
                        Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného          
                           zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Overovatelia:  Ing. Igor Rakár                                                          starosta                                                        
                        Marián  Polák                                                   Ing. Soukup Boris                                                                    


