
                                                        Zápisnica č. 2/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 19.2.2015 

 

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

Orlík Róbert, Polák Marián 

Neprítomní: Mlynarovič Roman, Ing. Uller Miroslav 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Určenie overovateľov zápisnice 

                    3. Kontrola uznesení 

                    4. Prerokovanie žiadosti a sťažností 

                    5. Rôzne – podnet p. Orlíková 

                    6. Diskusia 

                    7. Prijaté uznesenia 

                    8. Záver 

 

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

2. Určenie overovateľov:  Polák Marián, Ing. Rakár Igor 

3. Kontrola uznesení  - uznesenia neboli prijaté žiadne 

4. Prerokovanie žiadostí a sťažností:                                                                                                             

-Wolf Martin – žiadosť o odkúpenie pozemku.  OZ poverilo stavebnú komisiu o prešetrenie  

a prípadnú dohodu o akú plochu pôjde.  Stavebná komisia na základe prešetrenia súhlasí 

s odpredajom. ( žiadne iné využitie pre obec).                                                                                                         

Žiada konzultovať odpredaj pred vyhotovením geometrického plánu. Navrhnutá cena 12,- €   

- Matok Milan a manželka Erika žiadosť o odkúpenie pozemku, OZ na základe rozhodnutia 

zamieta odkúpenie, nakoľko nie je vlastníkom priľahlého pozemku 

- Sedláček Peter a manželka žiadosť o odkúpenie pozemku. OZ po konzultácii súhlasí 

s predajom obecného pozemku 215m podľa priloženého geometrického plánu pánovi 

Sedláčkovi Petrovi a manželke. Zároveň p. Sedláček ponúkol Obci na odpredaj pozemok 

č. parcely 3440/1 , ktorá je v jeho osobnom vlastníctve. 

- Marek Januška a manželka Jana žiadosť o odkúpenie pozemku. OZ po konzultácii súhlasí 

s odpredajom pozemku. Treba aby si vybavili povolenie od Povodia Moravy nakoľko  

zadná strana  pozemku susedí  s potokom v ich vlastníctve. Navrhnutá cena 3,50€. 

- Wolf Juraj žiadosť o odkúpenie majetkového podielu 2/8. Kataster musí delimitovať 

podiel na obec Studienka. OZ súhlasí s odpredajom, až keď bude podiel vo vlastníctve 

obce . 



- Štefan Macek žiadosť o osadenie cestných obrubníkov pred domom popisné číslo 457. 

OZ súhlasí s osadením obrubníkov. 

5. Rôzne – podnet p. Orlíkovej J. na prijatie VZN obce  o podmienkach predaja výrobkov na 

trhových miestach a o ochrane spotrebiteľa. 

OZ rozobralo túto tému a dospelo k záveru, že obec dodržiava všetky nariadenia vyplývajúce 

mu zo zákona. Predávajúci sa preukáže živnostenským listom  alebo koncesnou listinou . 

Prípadne fyzická osoba preukáže vlastníctvo určitej výmery záhrady alebo inej 

poľnohospodárskej pôdy.  Každý predajca je podľa svojho IČO nahlásený orgánu na dozor 

a kontrolu predaja. OZ sa dohodlo, že OÚ odsleduje frekvenciu predaja do konca marca 

a potom prijme VZN na trhové dni. 

- Sťažnosť od občanov na p. Tešovičovú, ktorá nemá zabezpečeného psa, ktorý voľne behá 

po ulici a obťažuje ľudí. P. starosta sľúbil, že pošle doporučený list výzvu k náprave. Bolo 

podotknuté, že poštu nepreberá, tak sa  to môže skúsiť iba telefonicky. 

- Dom sociálnych služieb problém s TKO. Obecný úrad bude žiadať povolenie od Hygieny či 

môže ísť do TKO všetok vyprodukovaný odpad z ich činnosti. 

- Pán starosta nám dal na zváženie termín konania MDD, kvôli zabezpečeniu atrakcií pre deti. 

OZ sa dohodlo na 30.5.2015. 

 - P. Ofčarovičová  V. dala podnet na riešenie stavu internetovej stránky našej obce. Treba ju 

priebežne aktualizovať. Vkladať dianie v našej obce či už pozitívne alebo negatívne. Priebežne  

vkladať aj fotky z rôznych akcií,  ktoré organizovali buď spoločenské organizácie alebo obec. 

 

6. Diskusia občan Denis Nízky sa informoval o stave Eliašky. P. starosta konštatoval, že treba dať 

najprv urobiť elektriku a potom OZ  bude riešiť výstavbu na parcelách či už rodinných domov 

alebo bytovky. 

 

7.  Prijaté uznesenia:   

Uznesenie č. 1./2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom obecného pozemku 215 m podľa priloženého 

geometrického plánu  p. Sedláčkovi Petrovi  a manželke Renáte.  

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

 

 



Uznesenie č. 2/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom obecného pozemku p. Wolfovi M. Navrhnutá cena je 12,- €. 

OZ žiada konzultovať odpredaj pred vyhotovením geometrického plánu. 

 

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

Uznesenie č. 3/2015 

Obecné zastupiteľstvo zamieta odkúpenie pozemku Matokovi Milanovi a manželke Erike, nakoľko nie 

je ešte vlastníkom priľahlého pozemku. 

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

Uznesenie č. 4/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku p. Januškovi Marekovi a manželke Jane. 

Navrhnutá cena 3,50 €. 

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

 



Uznesenie č.5/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom majetkového podielu 2/8, až keď bude podiel vo 

vlastníctve obce Studienka pre Wolfa Juraja 

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

Uznesenie č. 6/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením cestných obrubníkov pre domom popisné číslo 457 Štefana 

Macka. 

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

Uznesenie č. 7/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku č. parcely 3440/1   od p. Sedláčka Petra, ktoré 

má v osobnom vlastníctve. 

Počet všetkých poslancov            7 

Počet prítomných poslancov       6 

Hlasovanie: za                                6 

                      proti                           0 

                     zdržal sa                     0 

 

 

 



 

8. Záver:  Na záver OZ si vytýčilo termín ďalšieho zasadnutia na 19.3.2015, poďakoval všetkým 

za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:  Polák Marián      starosta obce 

                          Ing. Rakár Igor                  Ing. Soukup Boris 

 

 


