
 

 

                                                       Zápisnica  č.1/2014 

     zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka  konaného dňa 13.2.2014                

__________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:   Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor,  Mgr. Písečná Katarína, Klamík Anton, 
                 Bc. Biksadský František, Majzún Boris, Ing. Uller Miroslav  
Neprítomní:  Ing. Pavlák Vladimír, Polák Marian  
 
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:  Bc. Biksadský František, Klamík Anton  

            
       

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

vaná v zmysle VZN, nesúhlas , nespĺňa podmienky úľavy , žiadateľ nemá v 
obci trvalé bydlisko. 

- Smolárik Alojz – žiadosť o odkúpenie podielu 1/3 z parcely KN E 792.     
Zastupiteľstvo nesúhlasí, nie je možné podľa mapy určiť presne o ktorý po- 
zemok sa jedná, treba ho vytýčiť v teréne a potom bude daná žiadosť opäť 
prerokovaná.   

- Kubista Lukáš – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v lokalite 
Pod Kalváriou. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku 

- Kubincová Božena – žiadosť o schválenie otváracích hodín v prevádzke v pre- 
dajni  Mäso – údeniny, potraviny č. 260. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutými otváracími hodinami nasledovne: 
       Pondelok  -  Piatok            od  630  -  18oo  hod. 
        Sobota                               od  6oo -  12oo  hod.      

                    :  - Mlynarovičová Elígia – vydanie potvrdenia o dlhodobom užívaní pozemkov 
                     O dlhodobom  užívaní pozemkov je známe, ešte počas existencie ŠM boli 
                     p. Mlynarovičovej vymerané náhradné pozemky, ktoré užíva dodnes. 
                     Nemáme však vedomosť o akú výmeru sa jedná a podľa katastrálnej mapy     
                    Nie sms schopní potvrdiť, že sa jedná presne o pozemky, ktoré uvádzate v  
                     žiadosti. Navrhujeme uvedené parcely KN – E vytýčiť a potom môžeme ďa- 
                     lej konať.         
     



 
4. rôzne:  -  Ing. Valko Jozef – súhlas na odpredanie pozemku. Obecné zastupiteľstvo 
                 už na minulom zasadnutí prerokovalo odpredaj pozemku pre p. Ing. Valka. 
                 Na základe predbežného súhlasu bol vypracovaný geometrický plán a platí 
                 podmienka preloženia elektrického stĺpa na náklady kupujúceho a podmienka 
                 zabezpečenia prístupu  z verejného priestranstva na pozemok  p. Ing. Čurku . 

- Schválenie zmluvy na stavebný dozor pre akciu „ Revitalizácia verjných 
priestranstiev v obci Studienka .“  Na základe výberového konania bude sta- 
vebný dozor robiť firma MTM – TRADE s.r.o.  

    
          5.    Diskusia. 
                  -  Poriadková  komisia- doteraz sa prihlásili 3 občania, ktorí majú záujem pracovať 
                     v takejto komisii. Momentálne je to malý počet, počkáme, či sa ešte niekto pri- 
                     hlási. 
                  - bola vznesená požiadavka , aby boli zverejnení neplatiči daní a poplatkov, pre - 
                     rokovať túto možnosť vo vzťahu k zákonu.  
                        

  
  

6. Prijaté uznesenia.    
                                              Uznesenie č.  1/2014 
 
              Obecné zastupiteľstvo „ nesúhlasí “ so znížením poplatku za TKO pre 
            p. Hanzlíka  Ervína. 
             Podľa schváleného VZN č.2/2014 o odpadoch na úľavu má nárok občan ZŤP 
            min. 70 %  a trvalé bydlisko v obci. Túto podmianku p. Hanzlík  nespĺňa. 
      
 
            Počet všetkých  poslancov                             7 
            Počet prítomných poslancov                          5 
            Hlasovanie:      za                                          5 
                                     proti                                      0 
                                     zdržal sa                                0 
 
    
           
                               Uznesenie č  2/2014 
 
      Obecné zastupiteľstvo „ nesúhlasí “ s odpredajom časti obecného pozemku v loka- 
       lite pod Kalváriou, pre p. Kubisa Lukáša,  tak ako žiadal. 
      
            Počet všetkých poslancov                  7 
            Počet prítomných poslancov              5 
            Hlasovanie:    za                                 5 
                                   proti                             0 
                                   zdržal sa                      0        
 
                                         
                                        
 



 
                                       Uznesenie č. 3/2014 
     
       Obecné zastupiteľstvo „ súhlasí “ aby stavebný dozor na akciu „ Revitalizácia  
       verejných priestranstiev v obci Studienka “ robila firma  MTM –TRADE  s.r.o. 
       v zastúpení Ing. Žilavý Milan a poveruje starostu  podpísať mandátnu zmluvu.      
        
             Počet všetkých poslancov                7 
             Počet prítomných poslancov            5 
             Hlasovanie:  za                                5 
                                  proti                            0 
                                  zdržal sa                     0  
                              
 
 
                                       Uznesenie č. 4/2014 
 
     Obecné zastupiteľstvo „ súhlasí “  s odpredajom  obecného pozemku p.č. 1879/18 
     KN – C vo výmere 517 m2 a pozemku  p.č. 974/4  KN –C vo výmere 229 m2 pre 
     p. Ing Valka Jozefa. Zároveň poveruje starostu podpísať zmluvu o budúcej zmluve,  
     kúpna zmluva bude podpísaná po realizácii preloženia stĺpa na náklady p. Ing. Valka. 
     
 
               Počet všetkých poslancov            7 
               Počet prítomných poslancov        5 
               Hlasovanie:  za                            4 
                                    proti                        0 
                                    zdržal sa                 1  
 
                               
 7. Záver 

                                               
                        Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného          
                           zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Overovatelia:  Bc.Biksadský František 
                                                                                                             starosta obce 
                       Klamík Anton                                                          Ing. Soukup Boris                                                                    


