
 

 

                                                       Zápisnica  č.5/2014 

     zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka  konaného dňa 19.6.2014                

__________________________________________________________________________ 

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

- Oľga Tančiboková, žiadosť o odpredaj podielu parc.č.154 KN-E  
Obecné  zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť, k zmluve je potrebný súhlas 
spoluvlastníkov uvedenej parcely 
- Štefan Nízky, žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č.451 
   KN-E. Jedná sa o vysporiadanie dlhodobo užívaných pozemkov. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť, k zmluve je potrebný súhlas 
spoluvlastníkov susediacich parciel, v ktorých máte spoluvlastnícky podiel 
- Poľovné združenie Rudava, žiadosť o zrušenie vecného bremena na pozemku 
  parc.č. 13435/7. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a súhlasí so zru- 
šením vecného bremena na uvedenú parcelu ( právo prechodu). 
- Katarína Nízka a Marcel Oliva, žiadosť o odpredaj obecného pozemku 
  parc.č. 749/9 KN-C. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť, predbežne  
súhlasí s odpredajom za podmienky, že žiadateľ na vlastné náklady vybaví 
prekládku  stĺpa 22 kW elektrického vedenia. 
- Mária Beňová a Jarmila Čurková, žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku 
 parc.č. 648/12 KN-E. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a súhlasí s od- 
predajom časti obecného pozemku uvedenej parcely podľa GP č. 71/04, diel 6 a 7 
vo výmere 314 m2 za cenu 10,- € za m2. 
       

                
4 Rôzne:   

- Martin Biksadský -   podnet  na výzvu riaditeľa ZŠ a MŠ p. Demetroviča 
   na vydokladovanie všetkých finančných príjmov z prenájmu telocvične a 
   posilňovne od 1.1.2010 do 31.5.2014 . 



- prešetrenie podnikateľských aktivít – viď živnostenský register, kde 
p.Demetrovič figuruje ako živnostník, ktorý vykonáva trénerskú činnosť, 
za ktorú si necháva vyplácať od 1.1.2013 mesačne 252,-€  
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tento podnet a vyzve p. Demetroviča, 
Aby vydokladoval príjmy z prenájmu telocvične a posilňovne za uvedené 
obdobie a vydokladoval svoje živnostenské podnikanie. Termín do 25.6.2014 
 

- príprava návrhu VZN na poskytovanie finančnej dotácie na žiakov 
navštevujúcich CVČ v iných strediskách mimo obce. Obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo túto otázku a súhlasí s vypracovaním návrhu VZN podľa platnej 
legislatívy. Termín predloženia návrhu, nasledujúce zastupiteľstvo.    

-  Na základe predchádzajúceho rozhodnutia o poskytnutí finančnej dotácie 
pre OZ Spolok Sv. Cecílie  vo výške 1000,-€ na nákup nového organu je 
potrebné prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo súhlasí. 

- L.N.Ves – majetkové vysporiadanie objektu vodojemu. Na základe zverejnenia 
zámeru o vysporiadanie vlastníckych vzťahov na vodojeme ešte neuplynula 
lehota na možnosť pripomienkovania, bude sa touto otázkou zastupiteľstvo 
zaoberať, až po uplynutí tejto lehoty na ďalšom zastupiteľstve.     

- Slávnostné otvorenie Parku u Sv.Jána – slávnostné otvorenie sa bude konať 
29.6.2014 o 17oo hod. spojené s koncertom zboru Sv.Cecílie a contry 
kapely. Obecné zastupiteľstvo súhlasí, treba zabezpečiť pozvanie zástupcov 
BSK a realizátora diela, zabezpečiť ozvučenie priestoru, lavice pre občanov 
a občerstvenie. 

                    -   schválenie platu starostu – na základe usmernenia je potrebné schváliť plat 
                        podľa  platnej priemernej mzdy v národnom hospodárstve, predložil zástupca 
                        starostu návrh platu starostu na základe návrhov jednotlivých poslancov. 
                        Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom a prijalo uznesenie. 
 
 5. Diskusia:   - starosta informoval poslancov o prísľube finančných prostriedkov z BSK  
                         na výmenu okien na MŠ. Mali by byť uvoľnené prostriedky vo výške 
                         5 000,-€   a projekt by sa mal realizovať počas prázdnin. 

- Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti na nadáciu SPP( Nafta a.s.) 
vo výške 2000,- € na rekonštrukciu rozvodov vody v budove obecného 
úradu a zdravotného strediska.        

                     
                  
                    
  6.       Prijaté uznesenia.      

                                              Uznesenie č.9/2014 
 
             Obecné zastupiteľstvo v Studienke súhlasí so zrušením vecného bremena, 
             Právo prechodu v prospech obce Studienka na parcele č.13435/7  KN-C  
             v k.ú. Studienka  vo vlastníctve Poľovného združenia Rudava,  LV 1591. 
 
               
           Počet všetkých  poslancov                             7 
            Počet prítomných poslancov                         7 
            Hlasovanie:      za                                          7 
                                     proti                                      0 
                                     zdržal sa                                0 



                                         Uznesenie č. 10/2014 
                          
                 Obecné zastupiteľstvo vydáva predbežný súhlas s odpredajom pozemku, 
             parc.č. 749/9 KN-C v k.ú. Studienka, pokiaľ si žiadatelia p. Katarína Nízka, 
            bytom Studienka 565 a  p. Marcel Oliva, bytom Záhorácka 35 Malacky 
            na vlastné náklady vybavia preloženie stĺpa vysokého napätia. 
 
             Počet všetkých poslancov                            7 
            Počet prítomných poslancov                         7 
             Hlasovanie:      za                                        7 
                                     proti                                      0 
                                     zdržal sa                               0 
 
 
 
                                             Uznesenie č. 11/2014 
    
              Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku parc. 
           č. 648/12  KN-E, jedná sa o diel 6 a diel 7 podľa GP č.71/04 o celkovej výmere 
           314 m2 pre Máriu Beňovú, rod. Šimková, bytom Studienka 539 a Jarmilu Čurkovú 
           rod. Šimková, bytom Studienka 338, každej ½. Cena bola stanovená 10,-€ za 1m2, 
           celkove 3140,-€. Žiadame predložiť kúpnopredajnú zmluvu a návrh na vklad do  
          katastra.  
                           
            Počet všetkých poslancov                 7 
            Počet prítomných poslancov             7 
            Hlasovanie:  za                                 7 
                                 proti                              0 
                                 zdržal sa                       0                              
 
 
 
 
 
                                               Uznesenie č. 12/2014 
        
 
           Obecné zastupiteľstvo vyzýva p. Demetroviča, aby vydokladoval príjmy z pre- 
          nájmu telocvične a posilňovne za obdobie od 1.1.2010 do 31.5.2014 a vydokla- 
          dovať  živnostenské podnikanie a fakturáciu za svoju prácu voči ZŠ a MŠ  
          Studienka za roky 2013 – 2014 
           Termín predloženia dokladov na Obecný úrad do 25.6.2014 do17oo hod. 
 
 
           Počet všetkých poslancov           7 
           Počet prítomných poslancov       7 
           Hlasovanie:  za                           7 
                                proti                        0 
                                zdržal sa                 0  
 



 
                                           Uznesenie č. 13/2014 
 
            Obecné zastupiteľstvo vyzýva kontrolóra obce p. Ing. Miroslava Ullera, 
          aby vykonal kontrolu účtovných dokladov za obdobie od 1.1. 2012 do 
          31.5.201 na ZŠ a MŠ Studienka. 
          Termín do 31.8.2014. 
 
           Počet všetkých poslancov              7 
           Počet prítomných poslancov          7 
           Hlasovanie:   za                             7 
                                 proti                          0 
                                 zdržal sa                   0  
 
 
                                            Uznesenie č. 14/2014 
 
           Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 
           1 000,-€ pre Občianske združenie zbor Sv.Cecílie na nákup nového organu. 
 
            Počet všetkých poslancov              7 
            Počet prítomných poslancov          7 
            Hlasovanie:  za                               7 
                                 proti                           0 
                                 zdržal sa                    0  
 
 
 
                                            Uznesenie č.15/2014 
 
 
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi plat na základe upravenia priemer- 
          nej mzdy v národnom hospodárstve v základnej výške 1 631,52 € a navýšenie 
          o 4,43% čo činí  1704,- € mesačne. 
 
          Počet všetkých poslancov             7 
          Počet prítomných poslancov         7 
          Hlasovanie:    za                            7 
                                 proti                        0 
                                 zdržal sa                 0    
                
 7. Záver 

                                               
                        Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného          
                           zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Overovatelia:  Majzún Boris                                                            starosta                                                        
                        Polák  Marian                                                    Ing. Soukup Boris                                                                    


