
                                                        Zápisnica č. 3/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 19.3.2015 

 

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 

                   6. Diskusia 

                    7. Prijaté uznesenia 

                    8. Záver 

 

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

2. Určenie overovateľov:  Ing. Pavlák Vladimír, Bíla  Radoslav 

3. Kontrola uznesení  - uznesenie č. 1/2015 odpredaj pozemku p. Sedláčkovi  Petrovi a manželke 

Renáte  – OZ súhlasí s predajom obecného pozemku .  

Uznesenie č. 2/2015  odpredaj pozemku Wolfovi Martinovi – OZ súhlasí s predajom 

obecného pozemku (konzultovať predaj pred vyhotovením geometrického plánu). 

 Uznesenie č. 3/2015 odpredaj pozemku Matokovi Milanovi – OZ zamieta odkúpenie, nakoľko 

nie je vlastník priľahlého  pozemku. 

 Uznesenie č.4/2015 odkúpenie pozemku Januškovi Marekovi a manželke Jane – OZ súhlasí 

s predajom.  

 Uznesenie č.5/2015 žiadosť o odkúpenie 2/8 majetkového podielu Wolfovi Jurajovi – OZ 

súhlasí s odpredajom, až keď bude podiel vo vlastníctve Obce Studienka.   

Uznesenie č.6/2015 žiadosť o osadenie cestných obrubníkov Macek Štefan – OZ súhlasí 

s osadením. 

Uznesenie č.7/2015 odkúpenie pozemku od p. Sedláčka Petra – OZ súhlasí s odkúpením 

pozemku od p. Sedláčka , ktorý má v osobnom vlastníctve. 

4. – Nízka Mária  žiada o odkúpenie pozemku. OZ zatiaľ nesúhlasí , nakoľko nie je obec 

vlastníkom. Neskôr sa k odkúpeniu môžeme vyjadriť.  



 – Nízky Štefan žiadosť o odkúpenie pozemku( parcela č. 451). OZ nesúhlasí s odpredajom, 

nakoľko je Štefan Nízky  iba spoluvlastník, môže to odkúpiť ak mu spoluvlastníci dajú súhlas, 

alebo zamerať samostatné parcelné číslo (nový geometrický plán). 

- Hlavata Ľuboslav žiadosť o odstránenie stromov a vyčistenie pozemku.  Žiadosť je podaná 

kvôli bezpečnosti , strom zasahuje do strechy domu. Obec sa nemôže nakontaktovať na 

majiteľa pozemku. Je to v štádiu riešenia. Ak dá majiteľ susedného pozemku súhlas , potom 

môže p. Hlavata odstrániť strom, musí mať povolenie na výrub.  

- Žiadosť Zväzu záhradkárov o dotáciu. Pán Filípek príde upresniť na obec čo chcú konkrétne 

riešiť a koľko metrov  je treba oplotiť. Potom sa OZ rozhodne. 

- Orlík Robert žiadosť o vyčistenie obecného  pozemku. OZ súhlasí s vyčistením obecného 

pozemku. Pán starosta ponúkol pomoc aktivačných pracovníkov. 

- Naďová Dana  odpredaj pozemku. OZ žiada priložiť list vlastníctva, lebo p. Naďová je 

spoluvlastník majetku. Bude potrebovať nový geometrický plán na vysporiadanie. Odpredaj 

za 5€/m2, ako bolo odsúhlasené VZN v roku 2006. 

- Škovránková  podala podnet na riešenie situácie s kontajnermi DSS Studienka. Podnet bol 

preposlaný na Okresný úrad odbor životného prostredia na prešetrenie, lebo odpad obsahuje 

zdravotnícky materiál. Stavebná komisia prešetrí, kde chcú umiestniť kontajnery a vyjadrí sa 

k tomu. 

5. Rôzne:  - 21.3.2015 školenie v Senici pre poslancov OZ. Účasť potvrdili Bíla Radoslav, Orlík 

Róbert.   

- V sobotu 21.3. by sa mal otáčať novinový stánok k hl. ceste. 

- P. Ofčarovičová upozornila OZ na sťažnosti ľudí na vypúšťanie vody z č. domu 256. Voda 

vyteká rovno na cestu dosť veľké množstvo. Chodia tadiaľ deti do školy, autá, cesta je zlá nie 

je niekedy ani kam vyhnúť. Odporučili by sme vypúšťať  vodu dlhšou hadicou až do kanálu . 

- P. Ofčarovičová žiada OZ o odvodnenie školského dvora pred ŠJ a MŠ. Pri veľkých dažďoch 

je vstup pred MŠ a ŠJ úplne zatopený.  Riešenie vidíme v oprave mostíka nad kanálom 

a zdvihnutie terénu chodníka. 

- p. Ofčarovičová  žiada p. starostu o odsúhlasenie uskutočnenia  obecnej májovej veselice, 

ktorá sa bude konať 2.5.2015 v priestoroch ŠJ. Účasť obmedzená na max. 60 ľudí. P. starosta  

Soukup Boris  súhlasí s uskutočnením zábavy. 

6. Diskusia:  príprava MDD 

 

7. Prijaté uznesenia: 

Uznesenie č. 8/2015 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom obecného  pozemku p. Nízkej Márii 

 

 Počet všetkých poslancov         7 

 

Počet prítomných poslancov     6 

 

Hlasovanie: za                              6 

 

                      proti                         0 

 

                      zdržal sa                  0  



 

 

Uznesenie č.9/2015 

OZ nemôže predať pozemok, musí byť súhlas spoluvlastníkov. Alebo zamerať samostatné 

parcelné číslo (nový geometrický plán). 

 

Počet všetkých poslancov        7 

 

Počet prítomných poslancov     6 

 

Hlasovanie:  za                             6 

 

                      proti                         0 

 

                      zdržal sa                 0 

                                           

 

 

 Záver:  Na záver starosta  poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Pavlák Vladimír                                        starosta obce 

                         Bíla Radoslav               Ing. Soukup Boris 

 


