
                                                        Zápisnica č. 1/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 15.1.2015 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír, Ofčarovičová Viera, Bíla Radoslav, 

Mlynarovič Roman, Orlík Róbert 

Neprítomní: Polák Marian, Ing. Uller Miroslav 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Určenie overovateľov zápisnice 

                    3. Kontrola uznesení 

                    4. Projekty Eurofondov 

                    5. Prerokovanie žiadosti a sťažností 

                    6. Diskusia 

                    7. Prijaté uznesenia 

                    8. Záver 

 

1. Otvorenie:  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Soukup Boris 

2. Určenie overovateľov:  Orlík Róbert, Mlynarovič Roman 

3. Kontrola uznesení  - uznesenie č. 36/2014 OZ schválilo VZN č. 2/15 o poplatkoch TKO, 

uznesenie č. 37/2014  - OZ schvaľuje rozpočet podľa návrhu, uznesenie č. 38/2014 – OZ berie 

na vedomie menovanie do funkcií za zástupcu starostu a sobášiaceho, uznesenie č. 39/2014 – 

OZ schválilo výšku odmeny poslancom. 

4. Projekt eurofondov  Program“ Európa pre občanov  2014-2020“. Pán starosta nás informoval 

o tomto programe. Program je viazaný na medzinárodnú spoluprácu, ktorú momentálne 

nemáme.  OZ nesúhlasilo zo zapojením sa. 

5. Prerokovanie žiadostí a sťažností:                                                                                                             

-Wolf Martin – žiadosť o odpredanie pozemku.  OZ poveruje stavebnú komisiu o prešetrenie  

a prípadnú dohodu o akú plochu pôjde.  Dať predbežný súhlas na odkúpenie obecného 

pozemku ( žiadne iné využitie pre obec).                                                                                                         

- Poslanec  Orlík Róbert  tlmočil nespokojnosť ľudí s novým verejným osvetlením. Výmena 

lámp, ktorá prebehla v decembri 2014 vyvolala u ľudí nespokojnosť z dôvodu, že nové lampy 

dávajú malo svetla. OZ prerokovalo túto sťažnosť,  starosta obce potvrdil riešenie problému.                                 

– Poslanec Mlynarovič  Roman  podal návrh na vybudovanie ihriska pre mládež. OZ tento 

návrh  zobrala na vedomie. Treba nájsť vhodný obecný pozemok a potom dať spraviť štúdiu 

na cenu a či sa dajú získať peniaze na ihrisko cez EU.  



6. Diskusia:    - p. starosta Ing. Soukup Boris nás informoval o stave čističky na ktorej je havária. 

Bol vybavený dočasný súhlas na vypúšťanie priamo do potoka. Po 20.1. prebehne  oprava 

čističky.                                                                                                                                                             

– p. Ofčarovičová Viera podala návrh na vývoz TKO k budúcemu roku. Systém farebných 

nálepiek  podľa frekvencie vývozu. TKO platiť na počet osôb, ale výška sa bude odvíjať od 

frekvencie vývozu.   Starosta Ing. Soukup Boris  k danému návrhu poznamenal, že by bol 

dobrý v prípade, keby všetci občania mali jednotnú popolnicu. Naďalej  je téma otvorená 

a budú sa hľadať nové alternatívy.                                                                                                                                                           

– Starosta obce  Ing. Soukup Boris informoval  OZ o školení v Senici, ktoré je určené i pre  

poslancov. Koná sa 7.3.2015 o 9.00 hod. na MsÚ v Senici. Poslanci, ktorí majú záujem sa 

nahlásia starostovi obce do konca januára. 

7. Prijaté uznesenia:  žiadne 

8. Záver:  Na záver starosta vytýčil termín ďalšieho zasadnutia na 19.2.2015, poďakoval všetkým 

za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: Orlík Róbert      starosta obce 

                         Mlynarovič Roman     Ing. Soukup Boris 

 


