
                                                        Zápisnica č. 4/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 29.4.2015 

 

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

Orlík Róbert, Polák Marián, Mlynarovič Roman 

Neprítomní: 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:  Polák Marián, Mlynarovič Roman 

3. Kontrola uznesení  - Uznesenie č. 8/2015 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom obecného  pozemku p. Nízkej Márii.                                          

Uznesenie č.9/2015 

OZ nemôže predať pozemok Nízkemu Štefanovi, musí mať  súhlas spoluvlastníkov. Alebo 

zamerať samostatné parcelné číslo (nový geometrický plán). 

4. Prerokovanie žiadostí a sťažností: - Orlíková Jaroslava podala žiadosť na vybudovanie prístrešku 

pred novinovým stánkom. Žiadosti poslanci vyhoveli.  Podľa VZN č. 3/2014 o nájmoch 

používania obecných priestorov na podnikateľské účely sa stanovila cena prenájmu na 5,-€/m2 

na rok. Prístrešok má 20 m2.  

- OZ Senior  klub Studienka podalo žiadosť o vybudovanie prístrešku  na umiestnenie 

kontajnerov. Bola prevedená kontrola z Obvodného úradu životného prostredia na 

nakladanie s tuhým komunálnym odpadom.  Bude vydané rozhodnutie kde budú uložené 

kontajnery.  (plienky sú tuhý komunálny odpad ale injekcie a krvavý materiál je biologický 

odpad) 

- Németh  Milan žiadosť o oplotenie pozemku a prístavba k terase. Obecné zastupiteľstvo 

nesúhlasí s drobnou stavbou nakoľko nespĺňa parametre ( do 25 m2) drobnej stavby. 

Zakreslené podľa plánu je 65,7 m2.  



 

5. Rôzne: 

     - Návrh na trhové dni -  vypracuje sa návrh podľa  návrhu sa dá von VZN 

-   Bola doručená žiadosť p. Demetroviča  o dotáciu na mládež FK a VK Studienka – OZ 

odporučilo nákup materiálu pre FK, ktoré po dohode s p. starostom Ing. Soukupom 

Borisom bude preplatené. VK je vedené pod školou dostáva peniaze z kraju. Žiadosť bude 

postúpená finančnej komisii na vyjadrenie. 

- P. Demetrovič podal i žiadosť na finančnú podporu pri výmene okien na škole.  Na 

zasadnutí finančná komisia prehodnotí žiadosť. 

- P. Demetrovič chce organizovať športovú akciu futbalový dedinský  turnaj – jún 2015 – 

zistiť záujem  a vytvoriť kritéria súťaže.  (4.7.) neorganizovať. 

- P. Ofčarovičová na podnet občanov navrhla Deň zeme na budúci rok organizovať brigádu 

na čistenie okolia dediny. Ak z lesa vyčistia neporiadok nechať na jednej kope a nahlásiť 

to na obecnom úrade. Nezamestnaný to odvezú na Zberný dvor.  

- P. Ofčarovičová podala žiadosť na odvodnenie chodníka do škôlky a jedálne, o zbúranie 

pivnice a vodárne, ktoré stoja na školskom dvore a ohrozujú bezpečnosť detí. 

(nezabezpečené objekty). 

- P. Bíla  pripomienkoval ako sa naloží s múzeom, ktoré bolo umiestnené u p. Kardianovej 

Márii v rodinnom dome.  P. starosta aj poslanci sú za zachovanie nášho dedičstva 

v podobe múzea . Pán Soukup navrhol riešenie presťahovať múzeum po dohode s pani 

Filípkovou Ivetou dcérou po p. Kardiánovej do obecných priestorov ( bývalej čakárni 

u detskej lekárky).  Po vyprataní nepotrebných vecí p. Bíla vymaľuje miestnosť a po 

následnom uprataní  sa môže múzeum nasťahovať ). 

- Bol stanovený  mesačný plat starostovi obce na 1932,-€. Plat zákonom daný + 13,7% 

navýšenie, ktoré odsúhlasilo OZ Studienka 

- Stanovil sa termín „Hasprunského dubáku“ na 19.9.2015 

- Osloviť spoločenské organizácie o pomoc pri realizácii MDD 30.5.2015 

6. Prijaté uznesenia: žiadne 

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

 

 

 

Overovatelia: Polák Marán                                                                    starosta obce 

                         Mlynarovič Roman               Ing. Soukup Boris 

 


