
                                                        Zápisnica č. 5/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 25.5.2015 

 

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

Orlík Róbert, Polák Marián, Mlynarovič Roman, Ing. Uller Miroslav 

Neprítomní:   

 

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:  Bíla Radoslav, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení  - Uznesenie č. 10/2015 

Obecné zastupiteľstvo stanovilo plat starostovi obce na 1932,- € mesačne 

4. Prerokovanie žiadostí a sťažností:  

        - Žiadosť o odkúpenie pozemku pre M. Wolfa a manželku Evu. OZ súhlasí s odpredaním 

novovytvorených parciel pozemkov č. 247/9 KN -C vo výmere 150 m2. Na základe uznesenia č. 

2/2015 bola stanovená cena na 12,- E. Doložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy. 

       – Odpredaj pozemku Nagyová Dana : OZ súhlasí s odpredajom pozemku (čiastočné) č. 

parcely 648/12 diel 3 a 4. Cena bola stanovená na 5,- /m2.  Celková cena 1935,- €, ktorú už 

menovaná aj zaplatila. 

- Odkúpenie pozemku Ľudmila Sedláčková – OZ nesúhlasí s odpredajom nakoľko žiadateľ nie 

je majiteľ daného pozemku.  

- Odkúpenie pozemku Hrúz Martin a manželka Barbora na stavbu rodinného domu. 

Identifikovať pozemky nakoľko je to v extraviláne. Nepovolia výstavbu- nie je tam 

dotiahnutá elektrika. 

- Odkúpenie pozemku Sedláček Peter : OZ súhlasí s odpredajom pozemku podľa 

geometrického plánu 2/15 vo výmere 218 m2.  Navrhnutá cena 12,-€. Doložiť návrh kúpno-

predajnej zmluvy 



- Odpredaj pozemku Sedláček Peter Obecnému úradu. OZ súhlasí s odkúpením pozemku od 

p. Sedláčka Petra  p.č. 3440/1 diel 26 vo výmere 133m2. Navrhnutá  Cena 12,-€. 

- Sťažnosť Zuzany Zajíčkovej  útok  psa  na osade Juríky (pri rybníkoch).  Zistiť majiteľa psa          

( nie je jednoduché nakoľko sa bude jednať o chalupárov, ktorý evidenčnú známku platia 

v mieste trvalého  bydliska) a dať mu upozornenie, že sa nesmie pes voľne  pohybovať 

vonku. Obec nemá obecnú políciu. Privolaná polícia sa k incidentu nedostavila. 

5. Rôzne 

- Záverečný účet Obce- sme plusový rozposlať do e-mailu poslancom na preštudovanie 

- Trhový poriadok obce – Máme prijaté 2 VZN (za vyhlásenie 4,- a za trhové miesto poplatok 

7,- a v sobotu 10,-.) Trhové miesta boli určené za autobusovou zastávkou a pred COOP 

Jednota  (vedľa parkoviska).  Trhové miesta budú vyznačené. Farbu zabezpečí starosta p. 

Soukup B. a pásku na cestu Polák M. Platný návrh od 1.7.2015. 

- Čo ďalej s Eliaškou – anketový lístok na webe obce.  Podľa prieskumu obecné zastupiteľstvo 

bude rozhodovať o tom či začať s výstavbou rodinných domov, alebo bytovky.... 

- V rôznom sme sa venovali  zabezpečeniu priebehu MDD. 

- Pán starosta nás informoval o tom, že sa chystá na 10.7.( piatok) otvorenie leta  na 

poľovníckej chate v Studienke od 17.00 hod. do 24.00 hod. Bude hrať country skupina 

„Malackí fešáci“ a 30.8. (nedeľa) ukončenie letnej sezóny tiež na  poľovníckej chate cca od 

14.00 hod. 

- Správa z inšpekcie ZŠ – bola presunutá na budúce zastupiteľstvo. 

- Ďalšie zasadnutie bolo stanovené na 18.6.2015 

6. Diskusia 

 

7. Prijaté uznesenia: 

 

 

 

                               - Uznesenie č.11/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom novovytvorených parciel pozemku č.247/9 

KN-C vo výmere 150m2 pre Wolfa M a manželku Evu. Na základe uznesenia č.2/2015 bola 

stanovená cena na 12€. Treba doložiť návrh kúpno –predajnej zmluvy. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   7 

Hlasovanie: za                            7 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                - Uznesenie č.12/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku  č.p.  648/12 diel 3 = 12 m2 a diel 4 

= 61m2 pre  Nagyovú Danu. Cena bola stanovená na základe §9 a odst. 8 pís.e) Z.z. 

138/91 podľa osobitého zreteľa (pozemky sú dlhodobo užívané nedajú sa inak použiť)                 

na 5,-€ /m2 . Celková cena 1935,-€. Doložiť kúpno-predajnú zmluvu. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   7 

Hlasovanie: za                            7 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

  

 

                                - Uznesenie č.13/2015 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku  nakoľko žiadateľ Ľudmila 

Sedláčková nie je vlastníkom  pozemku. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   7 

Hlasovanie: za                            7 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

                                - Uznesenie č.14/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemkov vedené na LV 1991 Sedláčkovi 

Petrovi  podľa geometrického plánu 2/15 vo výmere 218m2.  

p.č. 3416/1 diel 4 = 3m2      diel 5 = 3m2 

p.č. 3436/8 diel 7 = 3m2     diel 8 = 3m2    diel 9 = 6m2 

p.č. 3439/1 diel 10 = 2m2   diel 11 = 1m2  diel 12 = 1m2 

p.č. 3439/2 diel 13 = 11m2     diel 14 = 8m2 

p.č.3439/5  diel 15 = 9m2   diel 16 = 2m2  diel 17 = 1m2  diel 18 = 89m2 

p.č. 3439/6 diel 19 = 49m2 

p.č. 3441/1 diel 28 = 21m2   diel 29 = 6m2 

 Navrhnutá cena 12,- €. Doložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   7 

Hlasovanie: za                            7 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 



 

                                - Uznesenie č.15/2015 

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

diel 26 vo výmere 133m2, podľa geometrického plánu 2/15. . Navrhnutá cena 12,- €  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   7 

Hlasovanie: za                            7 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  Bíla Radoslav                                                       starosta obce 

                        Orlík Róbert               Ing. Soukup Boris 

 


