
 

 

                                                       Zápisnica  č.7/2014 

     zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka  konaného dňa 5.8.2014                

__________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:   Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor,  Klamík Anton, Marián Polák, 
                  Ing. Vladimír Pavlák,  Majzún Boris, Bc. František Biksadský 
Neprítomní: Mgr. Katarína Písečná, Ing. Miroslav Uller 
 
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:  Ing. Igor Rakár, Marián Polák  
            
     3.  Prerokovanie žiadostí:   
           - žiadosť p. Jarmila Čurková, p. Mária Beňová o prehodnotenie uznesenia č.11/2014 
             Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo znovu uznesenie č.11/2014 a zrušilo jeho   
              platnosť a prijalo nové uznesenie. 
          - žiadosť MUDr.Dobrovocký  - výška nájmu a stav ambulancie. Po obhliadke sa roz- 
            hodlo zastupiteľstvo riešiť okamžite technický stav ambulancie  a potom bude riešená      
            otázka nájmu. 

- Odpredaj podielu vo vlastníctve obce pre p. Mgr.Tančibokovú. Obecné zastupiteľstvo 
  súhlasí s odpredajom podielu 33/288 z parcely parc.č. 154, t.j. 62,448 m2 za cenu 
 3,50 € za 1 m2.      

    4.  Rôzne: 
        - schválenie preklenovacieho úveru na úhradu 5% z celkových nákladov na Revita- 
            lizáciu verejných priestranstiev vo výške 13 333,10 €, táto čiastka bude po ukončení 
            projektu refundovaná a bude úver splatený. Obecné zastupiteľstvo súhlasí. 

- schválenie preklenovacieho úveru na spolufinancovanie 5% z celkových nákladov 
   na rozšírenie kanalizácie vo výške 14 344,64 €, táto čiastka musí byť uhradená, aby 
  sa mohla čerpať dotácia z Enviromentálneho fondu. Úver bude splatený do konca  
  roka 2014 podľa zmluvy s bankou. Obecné zastupiteľstvo súhlasí. 
- schválenie počtu poslancov pre nadchádzajúce volebné obdobie 2014 – 2017. 
  Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo počet 7 poslancov. 
- schválenie úväzku starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie 2014 – 2017. 
  Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo plný úväzok starostu.   

   5. Diskusia:   
         - starosta predložil návrh na vstup obce do Občianskeho združenia Dolné Záhorie, ktoré  
          sa založí v rámci okresu Malacky, za účelom vzniku MAS, aby bolo možné čerpať  
           prostriedky pre operačný program Rozvoja vidieka. Obecné zastupiteľstvo súhlasí.         



                     
 6.       Prijaté uznesenia.      

                                              Uznesenie č.19/2014 
 
             Obecné zastupiteľstvo v Studienke  ruší uznesenie č.11/2014 ohľadom predaja 
             časti obecného pozemku pre p. Beňovú a p. Čurkovú, za cenu 10,- € za 1m2. 
                           
            Hlasovanie: 
            Počet všetkých  poslancov                           7 
            Počet prítomných poslancov                        6 
            Hlasovanie:      za                                         6 
                                     proti                                      0 
                                     zdržal sa                                0 
                                         
                                           
 
                                              Uznesenie č. 20/2014 
                          
              Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku  
            parc.č. 648/12 KN-E diel 7 a 8 o celkovej výmere 314 m2 podľa GP č. 2/2013 
           pre p. Máriu Beňovú, Studienka 539 a p. Jarmilu Čurkovú, Studienka 338, každej 
           v podiele ½.     
           Cena pozemku bola stanovená na základe § 9a odst. 8 pís. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
           podľa osobitného zreteľa vo výške 3,50 € za 1m2  t.j.  1 099,- € 

Uvedené časti pozemku boli dlhodobo užívané a budú  tvoriť jeden celok, časti       
         pozemku sa nedajú inak využiť 
 
            Hlasovanie:    
            Počet všetkých poslancov                            7 
            Počet prítomných poslancov                        6 
             Hlasovanie:      za                                        6 
                                     proti                                      0 
                                     zdržal sa                               0 
 
 
 
                                             Uznesenie č. 21/2014 
    
              Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom obecného podielu 33/288 z 
    parc.č. 154 vedenej na LV č. 798 v celkovej výmere 62,448 m2 pre Mgr. Oľgu 
    Tančibokovú , 908 75 Studienka 31.  
     Cena bola stanovená na základe § 9a ods.8 pís. e)zák. č. 138/1991 Zb. podľa 
    osobitého zreteľa. Uvedený podiel v pozemku sa nedá inak využiť.  
  
                           
            Počet všetkých poslancov                 7 
            Počet prítomných poslancov            6 
            Hlasovanie:  za                                 6 
                                 proti                              0 
                                 zdržal sa                       0                              



 
 
                                    Uznesenie č. 22/2014 
 
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru na spolufinancovanie 5% 
z projektu  Revitalizácia verejných priestranstiev vo výške 13 333,10 € 
Po ukončení projektu bude úver splatený z refundovaných peňazí v plnej výške. 
 
Počet všetkých poslancov               7 
Počet prítomných poslancov           6 
Hlasovanie:     za                             6 
                       proti                          0 
                       zdržal sa                   0  
 
 
 
                                   Uznesenie č. 23/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru na spolufinancovanie 5% 
z projektu Rozšírenie kanalizácie a ČOV vo výške  14 344,64 € 
Po uhradení 5% budeme môcť čerpať finančné prostriedky z Enviromentálneho 
Fondu. Úver bude zaplatený podľa dohodnutého splátkového kalendára do konca 
roku 2014. 
 
 
 Počet všetkých poslancov        7 
 Počet prítomných  poslancov   6 
Hlasovanie:      za                      6 
                        proti                   0 
                        zdržal sa            0 
 
 
 
                                  Uznesenie č. 24/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo určuje na nasledujúce volebné obdobie v zmysle § 11 
Odst. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. na roky 2014 -2017 počet 7 poslancov. 
 
     Počet všetkých poslancov       7 
     Počet prítomných poslancov   6 
     Hlasovanie:   za                       6 
                          proti                   0 
                          zdržal sa             0 
 
 
 
                               Uznesenie č. 25/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle  §11 odst. 4 písm. i) zákona  369/1990 Zb. 
na celé funkčné obdobie 2014 -2017 rozsah funkcie starostu na plný úväzok   



  Počet všetkých poslancov         7 
  Počet prítomných poslancov     6 
  Hlasovanie:    za                       6 
                         proti                   0 
                         zdržal sa            0  
 
 
                              Uznesenie č. 26/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Studienka do občianskeho združenia  
Dolné záhorie, ktoré sa vytvorí pre aktivity integrovanej stratégie regionáleho rozvo- 
ja v okrese Malacky za účelom zaradenia do Miestnych akčných skupín MAS, 
Ministrerstvom pôdohospodárstva SR s možnosťou čerpania zdrojov z OP pre 
 rozvoj  vidieka  
 
 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. Rakár Igor                                                     starosta                                                        
                        Polák  Merián                                                 Ing. Soukup Boris                                                                    


